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I.

VISI, MISI, DAN TUJUAN
A.

VISI

VISI UBB

Terwujudnya Universitas Bangka Belitung
sebagai universitas riset yang diakui di
tingkat internasional yang menghasilkan
sumberdaya dan karya-karya unggul di
bidang pembangunan yang berkelanjutan
yang didasari keunggulan moral, mental,
dan
intelektual
untuk
membangun
peradaban bangsa

VISI FAKULTAS

Fakultas yang unggul melalui pendidikan
dan
pengembangan
ilmu
ekonomi,
manajemen
dan
akuntansi
dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan
di tingkat nasional dan internasional yang
didasari keunggulan moral, mental,
intelektual untuk mendukung peradaban
bangsa.
B.

1.

2.

3.

4.

MISI

MISI UBB:
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis
riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan
mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual
bagi pengembangan SDM.
Meningkatkan
kapasitas
dan
kualitas
riset
dan
mengembangkan
sistem
manajemen
penelitian
dalam
mendukung
pembangunan
yang
berkelanjutan
sesuai
kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang
akan datang.
Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di
tingkat
lokal,
nasional
dan
internasional
untuk
mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.
Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
dengan
mengembangkan
kepranataan
manajemen
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sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang
mendukung prestasi riset.
MISI FAKULTAS:
Berkontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan
pengetahuan melalui penelitian di bidang ilmu ekonomi,
manajemen dan akuntansi
Menyiapkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang
ekonomi, manajemen, dan akuntansi sesuai dengan
kebutuhan pemangku kepentingan (Stakeholder)
Meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pendidik dan
kependidikan untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi,
akuntansi dan manajemen
Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan teori dan
praktik serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat
dengan nilai-nilai moral, mental, intelektual dan berkarakter
kewirausahaan
C.

TUJUAN

1. Menghasilkan
lulusan
yang
berkualitas,
profesional,
berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk
memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang
pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat.
4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat,
akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya
iklim yang mendukung prestasi riset.
II.

TUJUAN PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu
di lingkungan Fakultas Ekonomi
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III.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku ketika standar pertama kali disusun dan
berlaku untuk semua standar mutu di lingkungan Fakultas
Ekonomi
IV.

DEFINISI ISTILAH

Merancang Standar: olah pikir untuk menghasilkan Standar
tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu
Fakultas Ekonomi
Merumuskan Standar : menuliskan isi setiap Standarke dalam
bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan
konsep ABCD atau KPIs
Menetapkan Standar: tindakan persetujuan dan pengesahan
Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR

1. Jadikan visi, misi dan tujuan UBB dan Fakultas Ekonomi
sebagai tolak ukur dan tujuan akhir dalam merancang hingga
menetapkan standar
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang
hendak dirumuskan dalam standar Kompetensi Lulusan.
3. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang
hendak
dibuatkan
standarnya,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan eksternal
4. Merumuskan pernyataan isi Standar dengan menggunakan
konsep ABCD atau bentuk lainnya
5. Melakukan sosialisasi dengan memberikan draft Standar
kepada dosen, tenaga kependidikan, alumni dan mahasiswa di
lingkungan Fakultas Ekonomi.
6. Merumuskan kembali pernyataan standar.
7. Melakukan verifikasi pernyataan Standar untuk memastikan
tidak ada kesalahan penulisan dan gramatikal
8. Mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui penetapan
dengan ditandatangninya form proses.
9. Melakukan sosialisasi hasil penetapan standar kepada dosen,
tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
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VI.

KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN STANDAR

Tim penyusun standar mutu Fakultas dikoordinasikan oleh
Wakil Dekan I dengan melibatkan seluruh unsur dosen, tenaga
kependidikan yang memahami pengelolaan perguruan tinggi dan
memahami visi, misi serta tujuan Fakultas Ekonomi.
VII.

CATATAN

Untuk menyusun dokumen manual diperlukan dokumen
peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi ,
dokumen renstra dan standar-standar mutu dari eksternal dari
dalam negeri maupun luar negeri.
VIII.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010
tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas
Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung
11. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi
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dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung
12. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Renstra
Univeritas Bangka Belitung
13. Peraturan Dekan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Renstra
Fakultas Ekonomi
14. Keputusan Dekan No 26/UN50.08/SP/2020 Tahun 2020
tentang Dokumen Renstra Fakultas Ekonomi Universitas
Bangka Belitung 2020-2024.
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I.

VISI, MISI, DAN TUJUAN
A.

VISI UBB

VISI FAKULTAS

Terwujudnya Universitas Bangka Belitung
sebagai universitas riset yang diakui di
tingkat internasional yang menghasilkan
sumberdaya dan karya-karya unggul di
bidang pembangunan yang berkelanjutan
yang didasari keunggulan moral, mental,
dan
intelektual
untuk
membangun
peradaban bangsa
Fakultas yang unggul melalui pendidikan dan
pengembangan ilmu ekonomi, manajemen
dan
akuntansi
dalam
mendukung
pembangunan berkelanjutan di tingkat
nasional dan internasional yang didasari
keunggulan moral, mental, intelektual
untuk mendukung peradaban bangsa.
B.

1.

2.

3.

4.

VISI

MISI

MISI UBB:
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis
riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan
mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual
bagi pengembangan SDM.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan
sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan
yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa
sekarang dan masa yang akan datang.
Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di
tingkat
lokal,
nasional
dan
internasional
untuk
mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.
Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya,
menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi
riset.
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MISI FAKULTAS:
1 Berkontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan
pengetahuan melalui penelitian di bidang ilmu ekonomi,
manajemen dan akuntansi
2 Menyiapkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang
ekonomi, manajemen, dan akuntansi sesuai dengan kebutuhan
pemangku kepentingan (Stakeholder)
3 Meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pendidik dan
kependidikan untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
4 Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi,
akuntansi dan manajemen
5. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan teori dan
praktik serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat
dengan nilai-nilai moral, mental, intelektual dan berkarakter
kewirausahaan
C.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter
kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi
kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang
pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat.
4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel,
dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang
mendukung prestasi riset.
II.

TUJUAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan semua standar mutu yang telah
ditetapkan

III.RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
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Manual ini berlaku :
A. Pada pelaksanaan standar mutu di
B. Untuk semua standar mutu yang telah ditetapkan
IV.
















DEFINISI ISTILAH

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk
dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas
– tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Tracer Study adalah pelacakan data lulusan khususnya
dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan
pemerolehan kompetensi selama kuliah di Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung.
KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang
dapat
menyandingkan,
menyetarakan
dan
mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada
capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada deskripsi
capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
Capaian Pembelajaran merupakan kemampuan yang
diperoleh
melalui
internalisasi
pengetahuan,
sikap,
keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja
yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan
tinggi.
Pokok Bahasan adalah himpunan materi pokok pembelajaran
yang harus disampaikan oleh dosen pada proses
pembelajaran.
Silabus adalah kumpulan rencana pembelajaran yang
mencakup nama mata kuliah, kode mata kuliah, beban studi,
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status mata kuliah, semester, standar kompetensi, tujuan
perkuliahan, pokok bahasan dan kepustakaan.
Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk
memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup
karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban
belajar mahasiswa.
Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat
interaktif, holistrik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,
efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
Rencana Pembelajaran Semester selanjutnya disingkat RPS
adalah perencanaan proses pembelajaran yang akan
disampaikan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali ujian
tengah semester dan ujian akhir semester).
Kontrak Pembelajaran adalah bagian dari RPS yang wajib
disampaikan
kepada
para
mahasiswa
pada
awal
pembelajaran.
Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan
belajar mengajar yang berlangsung dalam bentuk interaksi
antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam
lingkungan tertentu.
Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan
kredit semester (sks).
Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria
sumberdaya dosen dan rancangan mendidik mahasiswa.
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan
kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan
kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Sarana : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau
media dalam mencapai maksud atau tujuan.
Prasarana Akademik : perangkat penunjang utama suatu
proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran
dapat tercapai.
Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang perencanaan,pelaksanaan, pengandalian,
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pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
pembelajaran pada tingkat program studi.
Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kreteria
minimal tentang komponen, besaran biaya investasi, dan
biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan.
Biaya Investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari
biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan
prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan
pada pendidikan tinggi.
Biaya Operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian
dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya
dosen, biaya tenaga pendidikan, biaya bahan operasional
pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
Standar hasil penelitian yaitu hasil penelitian yang
memenuhi kaidah ilmiah universal baku, didokumentasikan
dan diseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional
maupun internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan
secara moral dan etika.
Publikasi ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil
penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media
cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa
maupun jurnal-jurnal ilmiah.
Etika Penelitian yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan
dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspekaspek kepatuta, kelaziman, sopan santun dan tidak
merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang
kedalaman dan keluasan materi penelitian.
Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal
tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal
tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
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Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan
peneliti untuk melaksanakan penelitian.
Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan
kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka
memenuhi hasil penelitian.
Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal
tentang
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
Standar Isi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam
menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi
pengabdian kepada masyarakat.
Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat, yang
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan.
Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap
proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana
agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada
masyarakat.
Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian
yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
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Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan
kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana
pengabdian kepada masyarakat.
Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.
Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan
prasaran yang diperlukan untuk menunjang proses
pengabdian kepada masayarakat dalam rangka memenuhi
hasil pengabdian kepada masyarakat.
Standar pengelolaan kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada
Masyarakat: kriteria minimal sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Satu sks pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan atau
tutorial per minggu per semerter terdiri atas kegiatan tatap
muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan
mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain
yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit
kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa
praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang
sejenis sebesar 170 menit.
LPPM adalah Lembaga Pengembangan dan Pegabdian Kepada
Masyarakat.
LP3M adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan
Penjaminan Mutu.
Interaktif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua
arah antara mahasiswa dan dosen.
Holistik yaitu bahwa proses pembelajaran mendorong
terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan
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menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun
nasional.
Integratif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara
keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui
pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
Saintifik yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan
diraih
melalui
proses
pembelajaran
yang
mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta
lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma,
dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilainilai agama dan kebangsaan.
Kontekstual yaitumenyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan
dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam
ranah keahliannya.
Tematik yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan
dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan
dengan
permasalahan
nyata
melalui
pendekatan
transdisiplin.
Efektif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan
internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu
yang optimum.
Kolaboratifyaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang
melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk
menghasilkan
kapitalisasi
sikap,
pengetahuan,
dan
keterampilan.
Berpusat pada mahasiswa yaitu menyatakan bahwa capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran
yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian,
dan
kebutuhan
mahasiswa,
serta
mengembangkan
kemandirian
dalam
mencari
dan
menemukan pengetahuan.
Prinsip edukatif dimaksud merupakan penilaian yang
memotivasi mahasiswa agar mampu:
a. memperbaiki
perencanaan dan cara belajar; dan
b. meraih capaian
pembelajaran lulusan.
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Prinsip otentik dimaksud merupakan penilaian yang
berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan
hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa
pada saat proses pembelajaran berlangsung
Prinsip objektif dimaksud merupakan penilaian yang
didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan
mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai
dan yang dinilai.
Prinsip akuntabel dimaksud merupakan penilaian yang
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas,
disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
Prinsip transparan dimaksud merupakan penilaian yang
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan.
V.

PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR

A. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR
PROSEDUR
MUTU
 Ketua Program Studi menyusun capaian
pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI
 Ketua Program Studi mengusulkan hasil
rumusan capain pembelajaran kepada
Standar
dekan
Kompetensi
 Dekan mengusulkan hasil rumusan capain
Lulusan
pembelajaran
Program
Studi
untuk
ditetapkan Rektor
 Rektor Menetapkan hasil rumusan capain
pembelajaran Program Studi.
 Ketua Program Studi menyusun kurikulum
sesuai dengan capaian pembelajaran.
 Ketua Program Studi
mengusulkan
Standar Isi
kurikulum kepada dekan
Pembelajaran
 Dekan mengusulkan kurikulum Program
Studi untuk ditetapkan Rektor
 Rektor Menetapkan kurikulum Program
Studi.
Standar Proses
 Tetapkan
beban
belajar
mahasiswa
Pembelajaran
minimal sebesar 144-145 sks yang
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diselenggarakan pertahun 2 semester, per
semester 8 minggu dengan tatap muka 16
kali termasuk ujian tengah semester dan
ujian akhir semester dalam 8 semester.
Tetapkan Rencana Pembelajaran Semester
(RPS) sesuai dengan format yang telah
ditetapkan
oleh
Universitas
Bangka
Belitung.
Jadikan RPS sebagai pedoman dalam proses
perkuliahan atau praktikum.
Laksanakan kegiatan perkuliahan atau
praktikum dengan interaksi antara dosen
dan mahasiswa.
Gunakan ruang kuliah atau ruang
praktikum sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.
Gunakan
bentuk-bentuk
peningkatan
pengetahuan mahasiswa dengan responsi,
tutorial, seminar, dan praktik lapangan.
Gunakan
metoda-metoda
peningkatan
pengetahuan antara lain: diskusi kelompok,
simulasi,
studi
kasus,
pembelajaran
kolaboratif,
pembelajaran
kooperatif,
pembelajaran
berbasis
proyek,
pembelajaran berbasis masalah, dan caracara lain untuk memenuhi capaian
pembelajaran.
Lakukan kegiatan perkuliahan secara
interaktif, holistik, integratif, scientifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif,
yang berpusat pada mahasiswa.
Lakukan kegiatan perkuliahan dengan
beban: satu sks berupa kuliah, responsi,
dan atau tutorial per minggu per semerter
terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit,
kegiatan
penugasan
terstruktur
dan
kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa
seminar atau bentuk lain yang sejenis 100
menit kegiatan tatap muka dan 70 menit
kegiatan mandiri serta proses pembelajaran
berupa praktikum, praktik lapangan,
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Standar
Penilaian
Pembelajaran





magang, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan atau proses pembelajaran
lain yang sejenis sebesar 170 menit.
Lakukan penilaian kegiatan perkuliahan
atau praktikum dengan prinsip edukatif,
otentik, objektif, akuntabel, dan
Transparan
yang
dilakukan
secara
terintegrasi.
Nilailah
kegiatan
perkuliahan
atau
praktikum
mahasiswa
dengan
menggunakan salah satu atau sebagian
atau semua teknik penilaian seperti
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes
tertulis, tes lisan dan angket.
Buatlah rubrik penilaian dan atau penilaian
hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai
proses perkuliahan atau praktikum.
Buatlah rubrikpenilaian observasi untuk
penilaian sikap sebagai berikut:
Sikap
Nilai
Moral
(1-4)
a. Kejujuran
b. Kesetaraan/Kebersamaan
c. Melayani
Mental
(1-4)
a. Peka Terhadap Tantangan
b. Kerja Keras
c. Tangguh, Tidak Mudah
Menyerah
Intelektual
(1-4)
a. Rasa Ingin Tahu
b. Kreatif
c. Inovatif
Buatlah rubrik penilaian penguasaan
keterampilan umum dan khusus dengan
memilih kombinasi berbagai teknik dan
instrumen penilaian yang terintegrasi.
Buatlah kesepakatan (kontrak perkuliahan)
dengan mahasiswa sesuai dengan RPS.
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Buatlah laporan hasil penilaian mata kuliah
dengan kisaran nilai sebagai berikut:
Huruf
Mutu
(HM)
A
AB
B
BC
C
D
E












Sebutan
Mutu (SM)

Angka Nilai
(AN)

Istimewa
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Cukup
Kurang
Gagal

85 < AN < 100
75 < AN < 85
70 < AN < 75
60 < AN < 70
56 < AN < 60
40 < AN < 56
AN < 40

Angka
Mutu
(AM)
4
3,5
3
2,5
2
1
0

Umumkan
kepada
mahasiswa
hasil
penilaian setiap tahap pembelajaran sesuai
dengan RPS.
Umumkan
kepada
mahasiswa
hasil
penilaian capaian pembelajaran lulusan di
setiap semester yang dinyatakan dengan
Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil
penilaian capaian pembelajaran lulusan
pada akhir program studi yang dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
Buat Kartu Hasil Studi (KHS) yang berisi
capaian nilai mata kuliah dan IPK.
Hitunglah IPK dan IPS dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai huruf
setiap mata kuliah yang ditempuh dengan
sks mata kuliah mahasiswa dibagi dengan
jumlah sks mata kuliah yang diambil atau
yang telah ditempuh.
Berikan ijazah, gelar atau sebutan, dan
surat keterangan pendamping ijazahkepada
mahasiswa yang telah menyelesaikan
program pendidikan.
Berikan predikat kelulusan mahasiswa yang
tepat waktu dan nilai IPK serta aktif dalam
organisasi kemahasiswaan dan memenuhi
etika akademik sebagai berikut:
Sebutan Mutu (SM)
Tidak Lulus
Lulus

Angka Nilai (AN)
IPK < 2.00
2.00≤IPK≤2,75
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Memuaskan
2.76≤IPK≤3,00
Sangat Memuaskan
3.01≤IPK≤3,50
Pujian
3.51≤IPK≤4,00
*) Predikat kelulusan Pujian mempunyai syarat
tambahan waktu belajar ≤ 8 semester.







Mahasiswa
dinyatakan
berprestasi
akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi
Semester (IPS), atau Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga
koma lima)
Buat bobot penilaian sikap, pengetahuan,
dan keterampilan masing-masing dari mata
kuliah yang dituangkan dalam RPS.
Hitung
penilaian
mahasiswa
secara
keseluruhan dari sikap, pengetahuan, dan
keterampilan khusus dengan bobot sebagai
berikut:
a. Sikap 10%
b. Tugas/
kuis
20%
(pengetahuan/
keterampilan)
c. UTS 25% (pengetahuan/ keterampilan)
d. UAS 45% (pengetahuan/ keterampilan)






Standar Dosen
dan Tenaga
Kependidikan



Berikan tugas pengganti sesuai dengan
beban yang ditinggalkan kepada
mahasiswa yang tidak dapat memenuhi 16
kali tatap muka karena alasan-alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan (sakit dan
izin) dan tidak lebih dari 3 kali.
Berikan beban yang lebih besar kepada
mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar
dari 3,00 (tiga koma nol nol) sebanyak
maksimum 24 (dua puluh empat) sks per
semester pada semester berikutnya.
Ketua Program Studi mengusulkan dosen
dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi
sesuai standar kepada Dekan.
Dekan mengusulkan mengusulkan dosen,
tenaga kependidikan dan laboran dengan
kualifikasi sesuai standar kepada Rektor
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Standar Sarana
dan Prasarana
Penelitian

Usulkan kebutuhan sarana dan prasarana
perkuliahan kepada Universitas sebagai
berikut:
a. Perabot (meja dan kursi kerja, ruang
kerja, dan lainnya sesuai dengan jumlah
dosen/pegawai/mahasiswa).
b. Peralatan pendidikan (meja dan kursi
perkuliahan,
laboratorium
dan
sarananya, LCD Projector yang sesuai
dengan jumlah ruang kuliah dan jumlah
mahasiswa).
c. Ruang laboratorium yang cukup dan
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
d. Perpustakaan yang memiliki buku, ebuku dan repositori yang dapat diakses
oleh mahaiswa dan dosen dengan
kondisi yang nyaman
e. Sarana
teknologi
informasi
dan
komunikasi yang dapat diakses dengan
baik dan mencakup seluruh area
fakultas teknik
f. Sarana olahraga
g. Sarana berkesenian
h. Sarana fasilitas umum (parkir memadai,
jalan terawat, air bersih dan cukup,
listrik, jaringan komunikasi suara dan
data)
i. Jumlah toilet yang cukup sesuai gender
dan dengan kondisi terawat baik serta
dapat diakses.
j. Bahan habis pakai (ATK yang cukup)
k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan
keamanan
l. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
m. Ruang pimpinan fakultas
n. Ruang dosen
o. Ruang tata usaha
p. Instalasi
pengolahan
limbah
laboratorium dan rumah tangga, serta
limbah B3.
q. Sarana kebersihan
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Standar
Pengelolaan
Pembelajaran







Usulkan
kepada
universitasuntuk
menyediakan bangunan dengan standar
minimal
kelas
A
yang
memenuhi
persyaratan
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan,
dan
keamanan,
serta
dilengkapi dengan instalansi listrik yang
berdaya memadai, dan sarana pengelolaan
limbah domestik yang memadai.
Usulkan
kepada
universitasuntuk
menyediakan sarana dan prasarana yang
dapat
diakses
oleh
mahasiswa
berkebutuhan khusus sesuai dengan
kebutuhannya (lerengan, guiding block),
peta atau denah kampus.
Tugaskan Ketua program studi untuk
melakukanevaluasi
dan
perbaikan
kurikulum setiap empat tahun sekali.
Tugaskan dosen untuk membuat rencana
Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap
mata kuliah di setiap semester.
Tugaskan ketua program studi untuk
mengundang alumni, pengguna lulusan,
asosiasi profesi, dosen, pegawai dan
mahasiswa untuk memberikan masukan
dalam
acara
lokakarya
rencana
pengembangan prodi.
Tugaskan Wakil Dekan II untuk membuat
Renstra Fakultas, Rencana Pengembangan
Prodi yang mengacu kepada Renstra
Universitas setiap 5 tahun.
Tugaskan
kepada
pelaksana
untuk
mengundang alumni, pengguna, asosiasi,
dosen, pegawai dan mahasiswa untuk
memberikan
masukan
dalam
acara
lokakarya penyusunan kebijakan dan
Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan
universitas dan fakultas.
Tugaskan Wakil Dekan II untuk melakukan
lokakarya
penyusunan
Rencana
Operasional (Renop) tahunan dengan
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Standar
Pembiayaan
Pembelajaran


memperhatikan masukan dari program
studi, senat fakultas, pimpinan fakultas.
Tugaskan Ketua Program Studi untuk
meyelenggarakan lokakarya Program studi
untuk menyusun rencana pengembangan,
sasaran mutu, dan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) tahunan yang mengacu kepada
Renstra universitas dan Renop Fakultas.
Tugaskan
Wakil
Dekan
I
untuk
melaksanakan peningkatkan mutu program
studi yang selaras dengan capaian
pembelajaran lulusan dan sesuai dengan
visi dan misi Fakultas Ekonomi dan
Universitas Bangka Belitung.
Tugaskan Wakil Dekan I untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi kegiatan program
studi
dalam
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran.
Tugaskan
Wakil
Dekan
I
untuk
menggunakan
panduan
dalam
mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan
evaluasi pengawasan, penjaminan mutu.
Tugaskan
Wakil
Dekan
I
untuk
menggunakan
panduan
dalam
pengembangan kegiatan pembelajaran serta
pengembangan dosen.
Tugaskan kepada Wakil Dekan I agar
melaporkan hasil evaluasinya secara
periodik
kepada
Dekan
dan
mengunggahnya kedalam laman PD Dikti
Ketua Program Studi mengusulkan biaya
pembelajaran per-mahasiswa, per-program
studi
berdasarkan
kebutuhan
biaya
penyelenggaraan
belajar
mengajar,
pengadaan
sarana
dan
prasarana,
pengembangan
dosen
dan
tenaga
kependidikan kepada Dekan
Dekan membuat perencanaan anggaran
dengan mempertimbangkan usulan dari
Program studi
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Dekan
mengusulkan
Rencana
Anggaran Fakultas kepada Rektor

Kerja

B. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN
STANDAR MUTU
PROSEDUR
Perumusan standar hasil penelitian umum
 Dekan meminta dosen agar merumuskan
kriteria minimum hasil penelitiannya
sesuai dengan bidang ilmu dan visi
Fakultas Ekonomi
 Dekan meminta dosen agar menetapkan
metoda yang digunakan dalam penelitian
sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik
 Dekan menginformasikan kepada para
peneliti agar Fokus penelitian pada
pemanfaatan sumber daya alam lokal dan
sesuai dengan visi Fakultas Ekonomi
Perumusan standar hasil penelitian skripsi

Standar Hasil
Penelitian

 Mahasiswa
mengusulkan
rencana
penelitian kepada dosen pembimbing
 Dosen
pembimbing
menelaah
dan
mengkaji usulan rencana penelitian
mahasiswa
sesuai
dengan
capaian
pembelajaran
 Dosen
pembimbing
melakukan
pemeriksaan atas kaidah dan metode
ilmiah yang digunakan oleh mahasiswa
 Dosen
pembimbing
melakukan
pemeriksaan
isi
rencana
penelitian
mahasiswa yang difokuskan capaian
pembelajaran
 Dosen pembimbing menyetujui rencana
penelitian mahasiswa

Penyebarluasan hasil penelitian
 Dekan membentuk tim penilai publikasi
hasil penelitian.
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Standar Isi
Penelitian

 Tim penilai publikasi menilai draft
publikasi hasil penelitian dosen untuk
memberikan fasilitas publikasi.
 Dosen menentukan jenis media publikasi
untuk hasil penelitian yang telah dinilai.
 Dekan memberikan bantuan dana atau
bentuk lainnya kepada dosen untuk
mempublikasikan hasil penelitian.
 Telaah sumber-sumber pustaka yang
terkait dengan penelitian dasar
 Lakukan
pengamatan
umum
atas
fenomena alam dan fenomena masyarakat
yang akan diteliti
 Rumuskan permasalahan yang akan
diteliti
 Rumuskan metodologi
 Tetapkan alat, bahan dan sarana yang
dibutuhkan
 Tetapkan anggaran biaya dan jadwal waktu
pelaksanaan
 Buat proposal penelitian
Penelitian Dosen






Standar Proses
Penelitian

Buat agenda penelitian
Tentukan jadwal pelaksanaan penelitian
Siapkan sarana, alat dan bahan penelitian
Lakukan penelitian sesuai dengan rencana
Isi logbook penelitian (semua kejadian yang
terkait dengan tujuan penelitian)
 Laksanakan
penelitian
dengan
memperhatikan keselamatan, kesehatan,
dan keamanan peneliti, peralatan dan
lingkungan
 Buat laporan kemajuan penelitian
 Lakukan monev atas pelaksana penelitian
 Buat laporan akhir penelitian dan laporan
keuangan
Penelitian Mahasiswa
 Buat agenda penelitian
 Tentukan jadwal pelaksanaan penelitian
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 Siapkan sarana, alat dan bahan penelitian
 Lakukan penelitian sesuai dengan rencana
 Catat semua kejadian yang terkait dengan
tujuan penelitian
 Konsultasikan hasil pengamatan dan
pencatatan dengan dosen pembimbing
 Laksanakan
penelitian
dengan
memperhatikan keselamatan, kesehatan,
dan keamanan peneliti, peralatan dan
lingkungan
 Buat skripsi
 Konsultasikan penyusunan skripsi dengan
dosen pembimbing.
Penelitian Dosen

Standar Penilaian
Penelitian

Standar Peneliti

 Buat rubrik penilaian atas pelaksanaan
penelitian sesuai dengan instrumen yang
telah ditetapkan Kemenristekdikti
 Lakukan penilaian penelitian sesuai
dengan rubrik yang telah ditetapkan
 Buat
kesimpulan
atas
pelaksanaan
penelitian
Penelitian Mahasiswa
 Buat
rubrik
penilaian
penelitian
mahasiswa
 Nilai penelitian mahasiswa dari skripsi
yang telah dibuat berdasarkan rubrik
 Buat kesimpulan kelayakan penelitian
mahasiswa
 Berikan nilai atas penelitian mahasiswa
Dosen
 Lihat apakah peneliti sudah memiliki NIDN
untuk sumber dana dari kemenristekdikti
 Lihat apakah peneliti telah sesuai antara
jenjang pendidikan dan jabatan dengan
skema penelitian
 Lihat apakah peneliti melakukan penelitian
sesuai dengan bidang ilmunya
Mahasiswa
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Standar Sarana
dan Prasarana
Penelitian

Standar
Pengelolaan
Penelitian

 Lihat apakah mahasiswa telah mencapai
120 SKS
 Lihat apakah mahasiswa telah memilih
objek penelitian sesuai dengan bidang
ilmunya
 Peneliti mengusulkan kebutuhan sarana
dan prasarana penelitian ke Wakil Dekan II
dengan memperhatikan usulan dari
peneliti
 Rekap usulan sarana dan prasarana dari
peneliti
 Tetapkan sarana dan prasarana penelitian
oleh Wakil Dekan II
 Masukan usulan sarana dan prasarana ke
RKA-KL Fakultas Ekonomi
 Usulkan usulan RKA-KL ke Rektor.
 Fakultas membentuk unit penelitian yang
terkait dengan keilmuan di Fakultas
Ekonomi
 Fakultas mengusulkan unit penelitian ke
LPPM
 Tetapkan roadmap penelitian
 Tetapkan pedoman usulan penelitian
 Sosialisasikan pedoman usulan penelitian
 Lakukan pelatihan penyusunan proposal
penelitian
 Lakukan pelatihan penulisan karya ilmiah
yang dapat dimasukkan ke dalam jurnal
nasional maupun internasional
 Terima usulan-usulan penelitian dari
dosen
 Lakukan seleksi usulan penelitian dosen
 Umumkan hasil seleksi penelitian dosen
 Umumkan kepada mahasiswa yang ingin
terlibat dalam penelitian dosen
 Lakukan monev penelitian dosen
 Berikan penghargaan kepada peneliti yang
berprestasi dalam penulisan karya ilmiah
maupun ekspose penelitian
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Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan
Penelitian

 Unggah
hasil
penelitian
ke
PD
DIKTI/SINTA
 Fakultas
Mengumumkan
rencana
anggaran penelitian yang bersumber dari
Kementerian dan UBB
 Dosen mengusulkan rencana anggaran
dan biaya penelitian
 Dekan menetapkan jumlah dana penelitian
yang sesuai dengan tata kelola keuangan
Universitas Bangka Belitung untuk :
o Road map penelitian
o pelaksanaan penelitian
o pengendalian penelitian,
o pemantauan dan evaluasi penelitian,
o Pembuatan pelaporan hasil penelitian
o pelaksanaan diseminasi hasil penelitian
 Fakultas mensosialisasikan kesempatan
untuk memperoleh dana penelitian
 Dosen yang melakukan penelitian mandiri
melaporkan rencana penelitian dan hasil
penelitian ke LPPM untuk mendapatkan
SK kegiatan dan pengesahan laporan

C. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
STANDAR MUTU

Standar Hasil
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

PROSEDUR
 Fakultas
menyusun
kriteria
hasil
pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan visi Fakultas Ekonomi
 Fakultas menetapkan tata cara yang
digunakan dalam pengabdian kepada
masyarakat
sesuai
dengan
otonomi
keilmuan, budaya akademik, visi dan misi
Fakultas Ekonomi
 Dekan mengarahkanpengabdian kepada
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
dosenpada pemanfaatan sumber daya alam
lokal.
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Standar Isi
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Standar Proses
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Standar Penilaian
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

 Lakukan pengabdian kepada masyarakat
minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk dosen
dan 1 kali dalam periode pembelajaran
untuk mahasiswa.
 Telaah hasil-hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi
 Lakukan pengamatan dan identifikasi
kebutuhan masyarakat
 Pilih hasil penelitian yang dapat diterapkan
kepada
masyarakat
dalam
bentuk
teknologi tepat guna, ilmu pengetahuan,
model
pemecahan
masalah
dan
implementasi
dari
Hak
Kekayaan
Intelektual (HaKI)
 Tetapkan solusi permasalahan yang
dibutuhkan oleh masyarakat
 Usulkan proposal pengabdian kepada
masyarakat
atau
surat
tugas
melaksanakan pengabdian
 Laksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat bagi dosen yang diminta oleh
masyarakat/industri
 Lakukan seleksi proposal pengabdian
kepada masyarakat
 Tetapkan
dan
umumkan
proposal
pengabdian yang diterima
 Laksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat berdasarkan proposal yang
telah diusulkan
 Tetapkan mahasiswa yang telah mencapai
100 SKS untuk mengikuti pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 Buat rubrik penilaian atas pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan instrumen yang telah ditetapkan
Kemenristekdikti
 Lakukan penilaian pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan rubrik yang
telah ditetapkan
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Standar
Pelaksana
Pengabdian
kepada
masyarakat

Standar Sarana
dan Prasarana
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Standar
Pengelolaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

 Jadikan hasil pengabdian subbagian dari
bahan ajar
 Buat
kesimpulan
atas
pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat
 Lakukan seleksi dosen yang akan
melaksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat
 Buat surat tugas kepada dosen yang
melaksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat
 Tetapkan
mahasiswa
yang
akan
melaksanakan KKN
 Dosen mengusulkan sarpras untuk PKM
kepada Wakil Dekan II
 Wakil Dekan II menugaskan Kepala Bagian
Untuk merekap usulan sarpras dari dosen
 Wakil Dekan II mengusulkan sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat
kepada
Wakil
Rektor
II
dengan
memperhatikan usulan dari dosen.
 Fakultas
membentuk
unitPengabdian
Kepada
Masyarakat
sesuai
dengan
VisiFakultas Ekonomi
 Dekan
mengusulkan
unitPengabdian
Kepada Masyarakat ke Rektor
 Usulkan tim pengelola unitPengabdian
Kepada Masyarakatke Rektor
 Tetapkan rencana tahunan pengabdian
kepada masyarakat (termasuk KKN)
 Tetapkan pedoman usulan pengabdian
 Sosialisasikan
pedoman
usulan
pengabdian
 Lakukan pelatihan penyusunan proposal
pengabdian
 Lakukan diseminasi hasil pengabdian
 Umumkan kepada mahasiswa yang ingin
terlibat dalam pengabdian dosen
 Lakukan monev pengabdian dosen
 Berikan penghargaan kepada pelaksana
pengabdian yang berprestasi
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Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

VI.

 Buat laporan pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat
 Fakultas
Mengumumkan
rencana
anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat
yang bersumber dari Kementerian dan UBB
 Dosen mengusulkan rencana anggaran dan
biaya Pengabdian Kepada Masyarakat
 Dekanmensosialisasikan
kesempatan
untuk memperoleh dana Pengabdian
Kepada Masyarakat
 Dosen
yang
melakukan
Pengabdian
Kepada Masyarakat mandiri melaporkan
rencana Pengabdian Kepada Masyarakat
dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
ke LPPM untuk mendapatkan SK kegiatan
dan pengesahan laporan
 Dekan, Ka. LPPM atau Wakil Rektor, dapat
mengeluarkan surat tugas untuk dosen
yang melaksanakan Pengabdian Kepada
Masyarakat secara mandiri.

KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

1. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab
atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
2. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sebagai Penjamin
Mutu di Jurusan / Program Studi bertanggung jawab atas
seluruh pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
3. Wakil Dekan I Sebagai pelaksana penjaminan Mutu di
fakultas Ekonomi.
4. Kepala Laboratorium Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium
bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di
Laboratorium.
5. Kepala Bagian / Kepala Sub Bagian Sebagai Penjamin Mutu
di bagian bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu
di Bagiannya masing - masing.
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
bertanggung jawab atas pencapaian mutu Fakultas Ekonomi
sesuai dengan perannya masing-masing.

VII.

CATATAN
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Dalam pelaksanaan manual ini dibutuhkan formulir – formulir
sebagai kelengkapan proses.
VIII.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010
tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas
Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung
11. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Bangka Belitung
12. Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2017 tentang Renstra UBB
13. Peraturan Dekan No 01 Tahun 2017 tentang Renstra Fakultas
Ekonomi Universitas Bangka Belitung
14. Keputusan Dekan No 26/UN50.08/SP/2020 Tahun 2020
tentang Dokumen Renstra Fakultas Ekonomi Universitas
Bangka Belitung 2020-2024.
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STANDAR MUTU
FAKULTAS EKONOMI
Proses
1. Perumusan
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I.

VISI, MISI, DAN TUJUAN
A.

VISI

VISI UBB

Terwujudnya Universitas Bangka Belitung
sebagai universitas riset yang diakui di
tingkat internasional yang menghasilkan
sumberdaya dan karya-karya unggul di
bidang pembangunan yang berkelanjutan
yang didasari keunggulan moral, mental,
dan
intelektual
untuk
membangun
peradaban bangsa

VISI FAKULTAS

Fakultas yang unggul melalui pendidikan
dan
pengembangan
ilmu
ekonomi,
manajemen
dan
akuntansi
dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan
di tingkat nasional dan internasional yang
didasari keunggulan moral, mental,
intelektual untuk mendukung peradaban
bangsa.
B.

1.

2.

3.

4.

MISI

MISI UBB:
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis
riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan
mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual
bagi pengembangan SDM.
Meningkatkan
kapasitas
dan
kualitas
riset
dan
mengembangkan
sistem
manajemen
penelitian
dalam
mendukung
pembangunan
yang
berkelanjutan
sesuai
kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang
akan datang.
Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di
tingkat
lokal,
nasional
dan
internasional
untuk
mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.
Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
dengan
mengembangkan
kepranataan
manajemen
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sumberdaya, menciptakan
mendukung prestasi riset.

1

2

3

4

dan

memelihara

iklim

yang

MISI FAKULTAS:
Berkontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan
pengetahuan melalui penelitian di bidang ilmu ekonomi,
manajemen dan akuntansi
Menyiapkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang
ekonomi, manajemen, dan akuntansi sesuai dengan
kebutuhan pemangku kepentingan (Stakeholder)
Meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pendidik dan
kependidikan untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi,
akuntansi dan manajemen
Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan teori dan
praktik serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat
dengan nilai-nilai moral, mental, intelektual dan berkarakter
kewirausahaan
C.

TUJUAN

1. Menghasilkan
lulusan
yang
berkualitas,
profesional,
berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk
memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang
pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat.
4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat,
akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya
iklim yang mendukung prestasi riset.
II.

TUJUAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN
PELAKSANAAN STANDAR

Melakukan evaluasi, pengendalian dan peningkatan pelaksanaan
standar pendidikan sehingga pelaksanaan standar pendidikan
dapat dikendalikan, ditingkatkan, dan dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan
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teknologi.
III.

LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
PENINGKATAN

Manual ini berlaku untuk semua standar
IV.

DEFINISI ISTILAH

Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang
telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan
tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci
terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan
secara
berkala
untuk
menyesuaikan
apakah
semua
penyelenggaraan isi pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi
standar.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI
PELAKSANAAN STANDAR

1. Pelajari indikator-indikator capaian standar.
2. Dapatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan capaian
indikator standar.
3. Tanyakan jika dokumen-dokumen yang terkait dengan
indikator standar tidak ada.
4. Periksa (cek) dokumen terkait indikator standar.
5. Bandingkan hasil capaian standar dengan standar.
6. Analisis apakah capaian standar sudah sesuai dengan standar.
7. Berikan penilaian atas capaian standar dengan kriteria kurang
dari standar, menyimpang dari standar, sesuai dengan standar
dan melampaui standar.
8. Buat laporan pelaksanaan evaluasi standar.
VI.

LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR

1. Cek laporan pelaksanaan evaluasi standar.
2. Analisis hasil evaluasi standar.
3. Cari akar penyebab terjadinya penyimpangan
ketidaktercapaian standar.

dan

atau
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4. Lakukan wawancara dengan penanggung jawab untuk mencari
akar penyebab.
5. Berikan rekomendasi untuk menghilangkan akar penyebab.
6. Buat rencana tindak lanjut menyelesaikan ketidaksesuaian.
7. Buat laporan pengendalian pelaksanaan standar.
VII.

LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN PELAKSANAAN
STANDAR

1.
2.
3.
4.

Cek laporan pengendalian pelaksanaan standar.
Cek apakah rekomendasi telah dilaksanakan.
Cek apakah standar yang telah tercapai dapat ditingkatkan.
Buat rekomendasi untuk peningkatan capaian standar atau
mengganti dengan standar yang lebih tinggi tingkatannya.
5. Buat laporan peningkatan pelaksanaan standar.
VIII.

KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENGEVALUASI,
MENGENDALIKAN DAN MENINGKATKAN STANDAR
A. EVALUASI

1. Wakil Dekan I yang menjadi koordinator pelaksanaan
penjaminan mutu internal di Fakultas Ekonomi
2. Dosen yang memahami SPMI dan pernah mengikuti pelatihan
audit mutu internal serta ditugaskan oleh Dekan atau kepala
LP3M untuk melaksanakan evaluasi.
B. PENGENDALIAN
1. Wakil Dekan I dan Kaprodi yang menjamin mutu di Fakultas
Ekonomi
2. Gugus kendali mutu internal di lingkungan Fakultas Ekonomi
yang memahami SPMI melaksanakan pengendalian dan tindak
lanjut dari hasil evaluasi.
C. PENINGKATAN
Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi
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IX.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan keterseidan dokumen
beruba SOP, intruksi kerja dan pedoman lain sesuai dengan
standar mutu Fakultas Ekonomi.
X.

REFERENSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Standar-standar pendidikan
Standar-standar Penelitian
Standar-standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Kebijakan mutu.
Standar BAN-PT
Standar AUN-QA
Peraturan UBB No. 08 Tahun 2014 tentang Peraturan
Akademik Universitas Bangka Belitung
8. Peraturan Rektor UBB No. 01 Tahun 2018 tentang Peraturan
Akademik Universitas Bangka Belitung.

Manual Mutu UBB | 38

STANDAR MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung
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1. VISI, MISI, DAN TUJUAN
A.
VISI UBB

VISI FAKULTAS

Terwujudnya Universitas Bangka Belitung
sebagai universitas riset yang diakui di
tingkat internasional yang menghasilkan
sumberdaya dan karya-karya unggul di
bidang pembangunan yang berkelanjutan
yang didasari keunggulan moral, mental,
dan
intelektual
untuk
membangun
peradaban bangsa
Fakultas yang unggul melalui pendidikan dan
pengembangan ilmu ekonomi, manajemen
dan
akuntansi
dalam
mendukung
pembangunan berkelanjutan di tingkat
nasional dan internasional yang didasari
keunggulan moral, mental, intelektual
untuk mendukung peradaban bangsa.
B.

1.

2.

3.

4.

VISI

MISI

MISI UBB:
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis
riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan
mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual
bagi pengembangan SDM.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan
sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan
yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa
sekarang dan masa yang akan datang.
Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di
tingkat
lokal,
nasional
dan
internasional
untuk
mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.
Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya,
menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi
riset.

1

2

3

4
5

MISI FAKULTAS:
Berkontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan
pengetahuan melalui penelitian di bidang ilmu ekonomi,
manajemen dan akuntansi
Menyiapkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang
ekonomi, manajemen, dan akuntansi sesuai dengan kebutuhan
pemangku kepentingan (Stakeholder)
Meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pendidik dan
kependidikan untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi,
akuntansi dan manajemen
Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan teori dan
praktik serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat
dengan nilai-nilai moral, mental, intelektual dan berkarakter
kewirausahaan.

C.

TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter
kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi
kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang
pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat.
4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel,
dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang
mendukung prestasi riset.
2.

RASIONALE

Standar Mutu Fakultas Ekonomi dibuat sebagai pedoman dalam
melaksanakan, meningkatan dan menciptakan budaya mutu di
lingkungan Fakultas Ekonomi demi mencapai mencapai visi, misi
dan tujuan didirikannya Fakultas Ekonomi.
3.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR

1. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab
atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
2. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu
di Jurusan / Program Studi bertanggung jawab atas seluruh
pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
3. Kepala Laboratorium Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium
bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di
Laboratorium.
4. Kepala Bagian / Kepala Sub Bagian Sebagai Penjamin Mutu di
Bagian bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di
Bagiannya masing - masing.
5. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
bertanggung jawab atas pencapaian mutu Fakultas Ekonomi
sesuai dengan perannya masing-masing.
Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Dekan menugaskan
wakil Dekan I sebagai koordinator pelaksanaan penjaminan mutu
di Fakultas Ekonomi.
4. DEFINISI ISTILAH








Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk
dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan
tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Tracer Study adalah pelacakan data lulusan khususnya
dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan
pemerolehan kompetensi selama kuliah di Prodi Kimia
Fakultas Ekonomi Bangka Belitung.
KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang
dapat
menyandingkan,
menyetarakan
dan
mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor.





















Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada
capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada deskripsi
capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
Capaian Pembelajaran merupakan kemampuan yang
diperoleh
melalui
internalisasi
pengetahuan,
sikap,
keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja
yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan
tinggi.
Pokok
Bahasan
adalah
himpunan
materi
pokok
pembelajaran yang harus disampaikan oleh dosen pada
proses pembelajaran.
Silabus adalah kumpulan rencana pembelajaran yang
mencakup nama mata kuliah, kode mata kuliah, beban studi,
status mata kuliah, semester, standar kompetensi, tujuan
perkuliahan, pokok bahasan dan kepustakaan.
Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk
memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup
karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban
belajar mahasiswa.
Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat
interaktif, holistrik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,
efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
Rencana Pembelajaran Semester selanjutnya disingkat RPS
adalah perencanaan proses pembelajaran yang akan
disampaikan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali ujian
tengah semester dan ujian akhir semester).
Kontrak Pembelajaran adalah bagian dari RPS yang wajib
disampaikan
kepada
para
mahasiswa
pada
awal
pembelajaran.
Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan
belajar mengajar yang berlangsung dalam bentuk interaksi
antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam
lingkungan tertentu.
Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan
kredit semester (sks).






















Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan
kriteria sumberdaya dosen
dan rancangan mendidik
mahasiswa.
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan
kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan
kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
Prasarana Akademik merupakan perangkat penunjang
utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan
pembelajaran dapat tercapai.
Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengandalian,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
pembelajaran pada tingkat program studi.
Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang komponen, besaran biaya investasi, dan
biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan.
Biaya Investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari
biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan
prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan
pada pendidikan tinggi.
Biaya Operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian
dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya
dosen, biaya tenaga pendidikan, biaya bahan operasional
pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
Standar hasil penelitian yaitu hasil penelitian yang
memenuhi kaidah ilmiah universal baku, didokumentasikan
dan diseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional
maupun internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan
secara moral dan etika.
Publikasi ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil
penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media























cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa
maupun jurnal-jurnal ilmiah.
Etika Penelitian yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan
dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspekaspek kepatuta, kelaziman, sopan santun dan tidak
merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang
kedalaman dan keluasan materi penelitian.
Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal
tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal
tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan
peneliti untuk melaksanakan penelitian.
Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan
kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka
memenuhi hasil penelitian.
Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal
tentang
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
Standar Isi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam
menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu
























pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi
pengabdian kepada masyarakat.
Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat, yang
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan.
Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap
proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana
agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada
masyarakat.
Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian
yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan
kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana
pengabdian kepada masyarakat.
Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.
Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan
prasaran yang diperlukan untuk menunjang proses
pengabdian kepada masayarakat dalam rangka memenuhi
hasil pengabdian kepada masyarakat.
Standar pengelolaan kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada
Masyarakat: kriteria minimal sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Satu sks pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan atau
tutorial per minggu per semerter terdiri atas kegiatan tatap
muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan

















mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain
yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit
kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa
praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang
sejenis sebesar 170 menit.
LPPM adalah Lembaga Pengembangan dan Pegabdian Kepada
Masyarakat.
LP3M adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan
Penjaminan Mutu.
Interaktif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua
arah antara mahasiswa dan dosen.
Holistik yaitu bahwa proses pembelajaran mendorong
terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan
menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun
nasional.
Integratif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara
keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui
pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
Saintifik yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan
diraih
melalui
proses
pembelajaran
yang
mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta
lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma,
dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilainilai agama dan kebangsaan.
Kontekstual yaitumenyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan
dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam
ranah keahliannya.
Tematik yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan
dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan
dengan
permasalahan
nyata
melalui
pendekatan
transdisiplin.
Efektif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan















5.

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun
waktu yang optimum.
Kolaboratif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang
melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk
menghasilkan
kapitalisasi
sikap,
pengetahuan,
dan
keterampilan.
Berpusat pada mahasiswa yaitu menyatakan bahwa capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran
yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian,
dan
kebutuhan
mahasiswa,
serta
mengembangkan
kemandirian
dalam
mencari
dan
menemukan pengetahuan.
Prinsip edukatif dimaksud merupakan penilaian yang
memotivasi mahasiswa agar mampu:
a. memperbaiki
perencanaan dan cara belajar; dan
b. meraih capaian
pembelajaran lulusan.
Prinsip otentik dimaksud merupakan penilaian yang
berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan
hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa
pada saat proses pembelajaran berlangsung
Prinsip objektif dimaksud merupakan penilaian yang
didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan
mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai
dan yang dinilai.
Prinsip akuntabel dimaksud merupakan penilaian yang
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas,
disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
Prinsip transparan dimaksud merupakan penilaian yang
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan.
STANDAR MUTU FAKULTAS EKONOMI BANGKA BELITUNG

A. STANDAR PENDIDIKAN
1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR







Dekan harus mengusulkan 
capaian pembelajaran lulusan
di
lingkungan
Fakultas
Ekonomi berdasarkan usulan

capaian pembelajaran dari
program
studi
dengan
memperhatikan
telah
dimasukannya visi Fakultas
Ekonomi, visi fakultas, ciri
kekhasan Fakultas Ekonomi
setiap adanya perubahan
kurikulum
Program
studi
harus
menyusun
capaian
pembelajaran
lulusan
di
lingkungannya
dengan
memperhatikan
kebutuhan
Kemampuan
Kerja,
Kewenangan dan Tanggung
Jawab (Manajerial), Sikap dan
Tata
Nilai,
Pengetahuan
Umum dan Keterampilan
Khusus,
dengan
memperhatikan
telah
dimasukannya visi Fakultas
Ekonomi, visi fakultas, visi
program studi, ciri kekhasan
Fakultas
Ekonomi,
dan
program studi pada setiap
perubahan kurikulum.

Terdapat usulan capaian
pembelajaran program studi
dari dekan.
Terdapat rumusan capaian
pembelajaran program studi.

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
Lulusan Fakultas Ekonomi  Terdapat kurikulum yang
harus menguasai konsep
sesuai
dengan
capaian
teoritik,
terapan
dan
pembelajaran.
kemampuan bekerja sesuai  Adanya struktur mata kuliah
dengan level KKNI dan
yang dapat
dilihat dalam
mengoptimalkan
dokumen kurikulum dan
pemanfaatan sumber daya
jadwal perkuliahan.
lokal
untuk
mendukung  Terdapat mata kuliah wajib
pembangunan
Fakultas
Ekonomi
yang
berkelanjutanberlandaskan
dapat dilihat pada jadwal
pada moral, mental, dan
perkuliahan.
intelektual dalam bidang ilmu









Akuntansi, Ilmu Manajemen
dan Ilmu Ekonomi.
Lulusan harus mendapat
tingkat
kedalaman
dan
keluasan
materi
pembelajaran sesuai dengan
level KKNI yang bersifat
kumulatif dan integratif dari
mata kuliah-mata kuliah
yang dikelompokkan kedalam
mata kuliah wajib Fakultas
Ekonomi, mata kuliah wajib
fakultas, dan mata kuliah
wajib program studi.
Dekan harus mengusulkan
mata kuliah wajib Fakultas
Ekonomi
dengan
beban
kuliah sebesar dua puluh
empat (24) sks.
3. STANDAR PROSES
PERNYATAAN STANDAR
Dosen dalam pelaksanaan 
pembelajaran
harus
melaksanakan
secara
interaktif, holistik, integratif,
scientifik,
kontekstual,
tematik, efektif, kolaboratif, 
dan
berpusat
pada
mahasiswa.
Dosen
harus
menyusun 
Rencana
Pembelajaran
Semester (RPS) yang memuat
visi
prodi,
hierarki
pembelajaran, nama program
studi, nama dan kode mata
kuliah, semester, SKS, nama
dosen pengampu, capaian
pembelajaran mata kuliah, 
kemampuan akhir, bahan
kajian, metode pembelajaran,

PEMBELAJARAN
INDIKATOR
Adanya bukti pelaksanaan
pembelajaran
dengan
menggunakan
metoda
Student Centre Learning
(SCL).
Adanya RPS yang dibuat
oleh Dosen sesuai dengan
format yang ditetapkan
Adanya
bukti
kontrak
perkuliahan,
absensi,
agenda perkuliahan yang
diisi pada saat proses
perkuliahan
dilaksakan
(berlangsung) dan proses
pembelajaran sesuai dengan
RPS.
Adanya jadwal kuliah yang
memuat pembagian waktu







waktu
yang
disediakan,
tugas-tugas yang dibebankan
pada mahasiswa, kriteria,
indikator, bobot penilaian,
prasyarat, deskripsi mata
kuliah, dan referensi yang
digunakan
Dosen dalam pelaksanaan
proses pembelajaran harus
dilaksanakan sesuai dengan
RPS yang berlangsung dalam
bentuk
interaksi
antara
dosen dengan mahasiswa
yang dapat dilakukan dalam
ruang
kuliah,
ruang
praktikum dan atau di
masyarakat dalam bentuk
kuliah, responsi dan tutorial,
seminar, praktikum atau
praktik lapangan dengan
metoda antara lain: diskusi
kelompok, simulasi, studi
kasus,
pembelajaran
kolaboratif,
pembelajaran
kooperatif,
pembelajaran
berbasis
proyek,
pembelajaran
berbasis
masalah, dan cara-cara lain
untuk memenuhi capaian
pembelajaran.
Mahasiswa
Fakultas
Ekonomi harus mendapatkan
Beban belajar sebesar 144
sks yang diselenggarakan
pertahun 2 semester, per
semester 8 minggu dengan
tatap muka 16 kali termasuk
ujian tengah semester dan
ujian akhir semester.
Mahasiswa yang tidak dapat
memenuhi 16 kali tatap









dan beban belajar mata
kuliah.
Adanya jadwal kuliah yang
memuat pembagian waktu
dan beban belajar mata
kuliah.
Adanya
bukti
ketidakhadiran yang dapat
dipertanggungjawabkan dan
adanya tugas yang sesuai
dengan beban belajar yang
ditinggalkan.
Adanya bukti Kartu Hasil
Studi (KHS) dan Kartu
Rencana Studi (KRS)
Adanya penghargaan dari
Rektor atau Dekan kepada
mahasiswa yang berprestasi













muka karena alasan-alasan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
(sakit dan izin) dan tidak
lebih dari 3 kali diberikan
tugas
pengganti
sesuai
dengan
beban
yang
ditinggalkan.
Mahasiswa yang mempunyai
IPS lebih besar dari 3,00 (tiga
koma nol
nol) dapat
mengambil
mata
kuliah
maksimum 24 (dua puluh
empat) sks per semester pada
semester berikutnya.
Rektor harus memberikan
penghargaan
pada
saat
wisuda kepada mahasiswa
yang mempunyai IPK lebih
besar dari 3.50 (tiga koma
lima nol) dan memenuhi etika
akademik
Dekan harus memberikan
penghargaan
kepada
mahasiswa yang mempunyai
IPS lebih besar dari 3.50 (tiga
koma lima nol) dan memnuhi
etika akademik
Lama
studi
mahasiswa
maksimal 5 tahun
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
Dosen pengampu atau tim dosen  Dosen
pengampu
pengampu harus menilai proses
atau
tim
dosen
pembelajaran
dengan
prinsip
pengampu memiliki
edukatif, otentik, objektif, akuntabel,
bukti
rekaman
dan transparan yang dilakukan
penilaian
setiap
secara terintegrasi
proses pembelajaran
(portofolio)
Dosen pengampu atau tim dosen
pengampu harus menilai proses







pembelajaran dapat menggunakan
salah satu, sebagian atau semua
teknik penilaian berupa observasi,
partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis,
tes lisan dan angket yang tercantum
dalam RPS.
Dosen pengampu atau tim dosen
pengampu harus membuat rubrik
penilaian dan atau penilaian hasil
dalam bentuk portofolio untuk
menilai
proses
pembelajaran,
penilaian observasi untuk penilaian
sikap dan penilaian penguasaan
keterampilan umum dan khusus
dengan memilih kombinasi berbagai
teknik dan instrumen penilaian yang
terintegrasi
Dosen pengampu atau tim dosen
pengampu
harus
membuat
kesepakatan (kontrak perkuliahan)
dengan mahasiswa sesuai dengan
RPS.
Dosen pengampu atau tim dosen
pengampu harus melaporkan hasil
penilaian mata kuliah dengan kisaran
nilai sebagai berikut:

Huruf
Mutu
(HM)

Sebutan
Mutu (SM)

Mahasiswa
2012/2013

di

Angka
(AN)
atas

Nilai

tahun

Angka
Mutu
(AM)











akademik

A

Istimewa

85 < AN < 100

4

AB

Sangat Baik

75 < AN < 85

3,5

B

Baik

70 < AN < 75

3

BC

Cukup Baik

60 < AN < 70

2,5

C

Cukup

56 < AN < 60

2

D

Kurang

40 < AN < 56

1



Adanya
form
penilaian
dari
mahasiswa.
Adanya
dokumen
kontrak perkuliahan
yang
telah
ditandatangani
dosen
dan
perwakilan
mahasiswa
pada
saat
awal
perkuliahan.
Adanya soal ujian
yang
telah
diverifikasi
dan
divalidasi oleh tim
yang ditunjuk.
Dosen
pengampu/tim
pengampu
mata
kuliah
memyerahkan soal
ujian dua minggu
sebelum
pelaksanaan
ujian
berlangsung kepada
program studi
Adanya
bobot
penilaian dari setiap
kelompok pada soal
tersebut
sesuai
dengan
capaian
pembelajaran mata
kuliah dan capaian
pembelajaran prodi.
Adanya laporan nilai
mahasiswa
yang
memuat
penilaian
sikap,
tugas/kuis,
UTS, dan UAS yang
ditandatangani oleh

E













Gagal

AN < 40

0

Dosen pengampu atau tim dosen
pengampu harus mengumumkan
hasil penilaian kepada mahasiswa 
setiap tahap pembelajaran sesuai
dengan RPS.
Program studi harus mengumumkan
hasil penilaian capaian pembelajaran
lulusan di setiap semester dinyatakan 
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
dan
hasil
penilaian
capaian
pembelajaran lulusan pada akhir
program studi dinyatakan dengan
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
Hasil penilaian IPS tertera pada Kartu
Hasil Studi (KHS) dan IPK tertera

pada transkrip nilai.
Program studi harus menghitung IPK
dan IPS dengan cara menjumlahkan
perkalian antara nilai huruf setiap
mata kuliah yang ditempuh dengan
sks mata kuliah bersangkutan dibagi
dengan jumlah sks mata kuliah yang
diambil atau yang telah ditempuh.
Mahasiswa yang dinyatakan lulus
memperoleh
ijazah,
gelar
atau
sebutan, dan surat keterangan
pendamping ijazah sesuai dengan
peraturan perundangan.
Penilaian kelulusan akhir bagi
lulusan
Program
studi
Kimia
diberikan
predikat
kelulusan
berdasarkan nilai IPK sebagai berikut:

Sebutan Mutu (SM)

Angka Nilai (AN)

Tidak Lulus

IPK < 2.00

Lulus

2.00≤IPK≤2,75

Memuaskan

2.76≤IPK≤3,00

dosen
yang
bersangkutan
dan
disahkan oleh ketua
program studi.
Adanya
pengumuman nilai
akhir mata kuliah
yang memuat NIM
dan huruf mutu.
Adanya KHS yang
berisi nilai mutu dan
indeks
prestasi
semester
yang
diterim
oleh
mahasiswa
dan
disahkan oleh ketua
program studi.
Adanya
bukti
yudisium
yang
disahkan oleh dekan
fakultas, ijazah yang
ditandatangani oleh
Rektor,
surat
keterangan
pendamping ijazah
(SKPI) yang memuat
capaian
pembelajaran, level
pendidikan, prestasiprestasi
yang
didapat
oleh
mahasiswa,
pengetahuan lainnya
yang diberikan yang
mendukung capaian
pembelajaran
dan
aktivitas
selama
menjadi mahasiswa
di
Fakultas
Ekonomi.

Sangat Memuaskan

3.01≤IPK≤3,50

Pujian

3.51≤IPK≤4,00

*) Predikat kelulusan Pujian mempunyai
syarat tambahan waktu belajar ≤ 8
semester.


Penilaian atas sikap terkait moral,
mental dan intelektual dilakukan
dengan metoda observasi dengan
instrumen rubrik penilaian dalam
setiap kali tatap muka kuliah
maupun praktikum yang jumlahnya
ditetapkan
oleh
masing-masing
dosen.
Sikap
Moral
a. Kejujuran
b. Kesetaraan/Kebersamaan
c. Melayani
Mental
a. Peka Terhadap Tantangan
b. Kerja Keras
c. Tangguh, Tidak Mudah
Menyerah
Intelektual
a. Rasa Ingin Tahu
b. Kreatif
c. Inovatif





Nilai
1-4
(pakai
interval)
1-4
(pakai
interval
1-4
(pakai
interval

Bobot penilaian sikap, pengetahuan,
dan keterampilan masing-masing dari
mata kuliah ditetapkan oleh dosen
dan dituangkan dalam RPS
Bobot penilaian keseluruhan dari
sikap,
pengetahuan,
dan
keterampilan adalah sebagai berikut:
a. Sikap 10%
b. Tugas/ kuis 20% (pengetahuan/
keterampilan)

c. UTS
25%
keterampilan)
d. UAS
45%
keterampilan)




(pengetahuan/
(pengetahuan/

Bobot penilaian antara pengetahuan
dan
keterampilan
disesuaikan
dengan
capaian
pembelajaran
masing-masing mata kuliah yang
dituangkan dalam RPS.
Mahasiswa dinyatakan berprestasi
akademik tinggi mempunyai Indeks
Prestasi Semester (IPS), atau Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar
dari 3,50 (tiga koma lima) tepat
waktu,
aktif
dalam
organisasi
kemahasiswaan dan memenuhi etika
akademik.

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Rektor harus mengangkat  Adanya
bukti
dosen Fakultas Ekonomi yang
pengangkatan
dan
memiliki :
penetapan dosen, tenaga
a. Kualifikasi
akademik
kependidikan,
tenaga
paling
rendah
perpustakaan dan tenaga
berpendidikan
magister
laboran.
atau
sarjana
bersertifikasi/profesi yang
diakui,
atau
memiliki
sertifikat keahlian yang
diakui secara nasional
maupun internasional dan
memiliki
pengalaman
kerja minimal 10 tahun.
b. Mempunyai
kompetensi
pendidik,
memiliki
kemampuan
berkomunikasi yang baik,
sehat jasmani dan rohani















pada setiap pengangkatan
dosen.
Dosen harus melaksanakan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian
proses
pembelajaran, pelaksanaan
evaluasi
pembelajaran,
pembimbingan dan pelatihan,
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
Dosen harus membimbing
Skripsi/Tugas
Akhir
maksimum 10 orang per
mahasiswa per semester
Dosen harus melaksanakan
tugas tambahan dan kegiatan
penunjang sesuai dengan
penugasan oleh pimpinan
Rektor harus mengangkat
semua
dosen
tetap
mempunyai
kualifikasi
akademik Doktor minimal
80% dari jumlah dosen di
Fakultas
Ekonomi
pada
tahun 2023.
Rektor harus mengangkat
jumlah dosen tetap yang
mengajar pada prodi paling
sedikit 70% (tujuh puluh
persen) dari jumlah seluruh
dosen
sesuai
dengan
dibidangnya masing-masing
pada tahun 2023.
Rektor harus menetapkan
dosen pengampu mata kuliah
kompetensi
utama
mempunyai bidang ilmu yang
sesuai (linier).
Rektor harus mengangkat
tenaga kependidikan untuk
bidang administrasi memiliki





kualifikasi akademik paling
rendah Diploma III (D3)
dengan
kemampuan
mengoperasikan
komputer
yang
dibuktikan
dengan
ijazah sesuai tugas pokok dan
fungsinya
serta
memiliki
sertifikat
sesuai
dengan
bidangnya pada tahun 2023.
Rektor harus mengangkat
tenaga kependidikan untuk
bidang
pelayanan
laboratorium (laboran) dan
perpustakaan (pustakawan)
memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma III (D3)
yang
dibuktikan
dengan
ijazah sesuai tugas pokok dan
fungsinya
serta
memiliki
sertifikat
sesuai
dengan
bidangnya pada tahun 2023.
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
Fakultas
Ekonomi
harus  Ada bukti
fisik dan
menyediakan
sarana
dan
administrasi yang cukup
prasarana pembelajaran terdiri
terkait
sarana
dan
atas:
prasarana
untuk
a. Perabot (meja dan kursi
mahasiswa, dosen, dan
kerja, ruang kerja, dan
tenaga kependidikan
lainnya sesuai dengan
a. 1 meja dan 1 kursi
jumlah
untuk
dosen
dan
dosen/pegawai/mahasiswa)
tenaga kependidikan.
dengan kondisi yang dapat
b. Ruang
dosen,
digunakan dengan baik.
pimpinan
b. Peralatan pendidikan (meja
prodi/jurusan,
dan
dan kursi laboratorium dan
pimpinan
Fakultas
minimal 4 m2/orang
sarananya, LCD Projector,
yang tersedia sesuai dengan
yang
terjaga
jumlah ruang kuliah dan
privasinya.
jumlah mahasiswa) dengan

kondisi
yang
dapat
digunakan dengan baik.
c. Laboratorium
Akuntansi,
Manajemen dan Ekonomi
yang cukup dan sesuai
dengan
kebutuhan
mahasiswa serta tersedia
perangkat lunak (software)
yang dibutuhkan.
d. Perpustakaan yang memiliki
buku, e-book dan repository
yang dapat diakses oleh
mahasiswa dan dosen serta
dengan
kondisi
yang
nyaman (3 judul jurnal
nasional
terakreditasi
dengan lengkap, 2 judul
jurnal internasional, 9 judul
seminar/prosiding nasional,
dan judul buku-buku wajib
mata kuliah minimal 1
eksemplar per judul)
e. Sarana teknologi informasi
dan komunikasi yang dapat
diakses dengan baik dan
mencakup
seluruh
area
Fakultas Ekonomi
f. Sarana olahraga
g. Sarana berkesenian
h. Sarana
fasilitas
umum
(parkir
memadai,
jalan
terawat, air bersih dan
cukup,
listrik,
jaringan
komunikasi suara dan data)
i. Jumlah
toilet
tersedia
dengan cukup sesuai gender
dan dengan kondisi terawat
baik serta dapat diakses.
j. Bahan habis pakai (ATK
tersedia cukup)

c. Ruang kuliah minimal
1 m2 per mahasiswa
dan tersedia kursi
kuliah yang berfungsi
dengan baik.
d. Setiap ruang kuliah
tersedia
LCD
proyektor
yang
berfungsi
dengan
baik.
e. Peralatan
laboratorium tersedia
sesuai
dengan
kebutuhan
capaian
kompetensi lulusan
f. Tersedia
komputer
beserta
perangkat
lunak (software) yang
dapat diakses dan
berfungsi
dengan
baik.
g. Tersedia bukti fisik
dan
administrasi
buku-buku,
e-book
dan repository terkait
kimia
yang
dapat
diakses
oleh
mahasiswa dan dosen
h. Ada bukti fisik 3 judul
jurnal
nasional
terakreditasi dengan
lengkap,
2
judul
jurnal internasional, 9
judul
seminar/prosiding
nasional, dan judul
buku-buku
wajib
mata kuliah minimal
1 eksemplar per judul
i. Ada bukti jaringan
teknologi
informasi

k. Sarana pemeliharaan,
keselamatan dan keamanan
l. Lahan
m.
Ruang Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM)
n. Ruang pimpinan fakultas
o. Ruang dosen
p. Ruang tata usaha
q. Instalasi pengolahan limbah
rumah tangga serta limbah
B3
r. Sarana kebersihan




Fakultas
Ekonomi
harus
menyediakan
bangunan
dengan standar minimal kelas
A yang memenuhi persyaratan
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan,
serta
dilengkapi
dengan
instalansi listrik yang berdaya
memadai,
tersedia
sarana
pengelolaan limbah domestik
yang memadai.
Fakultas
Ekonomi
menyediakan
sarana
dan
prasarana yang dapat diakses
oleh mahasiswa berkebutuhan
khusus
sesuai
dengan
kebutuhannya
(lerengan,
guiding block), peta atau denah
kampus, toilet atau kamar
mandi untuk pengguna kursi
roda.

berupa kabel dan
nirkabel
yang
berfungsi dengan baik
dan secara berkala
dua
tahun
sekali
ditingkatkan
kapasitasnya
(koordinasikan
dengan dekan)
j. Ada
bukti
fisik
tersedianya
sarana
dan
prasarana
olahraga
dan
kesenian di Fakultas
Ekonomi yang dapat
diakses oleh Fakultas
k. Ada
bukti
fisik
tersedianya
sarana
parkir,
jalan,
air
bersih dan cukup,
serta
listrik
yang
memadai.
l. Ada
bukti
fisik
tersedianya toilet yang
sesuai dengan gender
dan dengan kondisi
terawat baik serta
dapat diakses oleh
mahasiswa,
civitas
akademika,
dan
tamu.
m.
Ada bukti fisik
tersedianya
bahan
habis
pakai
yang
cukup dan memadai.
n. Ada
bukti
fisik
tersedianya
alat
pemadam kebakaran
di setiap gedung dan
laboraturium.

o. Ada
bukti
fisik
tersedianya
jalur
evakuasi dan titik
kumpul jika terjadi
bencana.
p. Ada
bukti
fisik
tersedianya petugas
keamanan di setiap
fakultas.
q. Ada
bukti
fisik
tersedianya peralatan
P3K yang berfungsi
dengna
baik
dan
dapat diakses dengan
mudah.
r. Ada bukti fisik dan
administrasi
(sertifikat
tanah)
kepemilikan
lahan
milik
Fakultas
Ekonomi.
s. Ada
bukti
fisik
tersedianya ruangan
kesekretariatan
untuk
organisasi
kemahasiswaan.
t. Ada
bukti
fisik
tersedianya
ruang
tata usaha minimal
4m2/orang
yang
tergabung
dengan
memperhatikan
privasi
dan
kerahasiaan
tugas
masing-masing.
u. Ada
bukti
fisik
tersedianya instalasi
pengolahan
limbah
rumah tangga dan
limbah B3.



v. Ada
bukti
fisik
tersedianya
sarana
kebersihan.
Ada bukti fisik seluruh
sarana dan prasarana di
Fakultas Ekonomi telah
sesuai dengan standar
yang
ditetapkan,
termasuk
kebutuhan
penyandang disabilitas.

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
studi
 Program
harus  Ada bukti fisik dokumen
melakukan
penyusunan
kurikulum
yang
telah
kurikulum
setiap
empat
disahkan
dan
telah
tahun sekali dan menyusun
dilokakaryakan setiap 4
dokumen
Rencana
tahun
Pembelajaran
Semester  Ada bukti fisik dokumen
(RPS) pada setiap mata
RPS pada setiap mata
kuliah di setiap semester.
kuliah 1 minimal minggu
 Program
studi
harus
sebelum
perkuliahan
melakukan kegiatan secara
dimulai
sistemik yang menciptakan  Ada bukti fisik dokumen
suasana
akademik
dan
laporan kegiatan dapat
budaya mutu yang baik
berupa
seminar,
berupa seminar, diseminasi,
diseminasi,
lokakarya,
lokakarya, bedah buku, dan
bedah buku, dan kuliah
kuliah
umum
yang
umum yang melibatkan
melibatkan
dosen
dan
dosen
dan
mahasiswa
mahasiswa
minimal
4
minimal 4 kegiatan dalam
kegiatan dalam setahun.
setahun
 Pengelola Program studi  Ada bukti fisik telah
harus
melakukan
dilakukan monitoring dan
pemantauan dan evaluasi
evaluasi
pelaksanaan
secara
periodik
dalam
perkuliahan
yang
rangka
menjaga
dan
dilakukan minimal dua
meningkatkan mutu proses
kali dalam satu semester
pembelajaran
dengan
sebelum UTS dan sebelum
menugaskan Gugus Kendali
UAS











Mutu
Internal
Jurusan
(GKMI-J).
Program
studi
harus
melaporkan
hasil
pemantauan dan evaluasi
secara
periodik
(tiap
semester) yang dilaporkan
kepada
fakultas
dan
ditembuskan ke LP3M UBB
Program
studi
harus
membuat
Rencana
Pengembangan setiap empat
tahun
dengan
mempertimbangkan
masukan
dari
alumni,
pengguna, asosiasi, dosen,
pegawai dan mahasiswa.
Fakultas harus membuat
kebijakan
dan
Rencana
Strategis (Renstra) setiap 5
tahun yang mengacu kepada
Renstra Fakultas Ekonomi
dengan mempertimbangkan
masukan
dari
alumni,
pengguna lulusan, asosiasi
profesi, dosen, pegawai dan
mahasiswa.
Fakultas harus membuat
Rencana
Operasional
(Renop) setiap tahun dengan
mempertimbangkan
masukan
dari
program
studi, senat fakultas dan
pimpinan fakultas.
Program
studi
harus
menyusun
rencana
pengembangan,
sasaran
mutu, dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) pada setiap
tahunnya yang mengacu











Ada bukti fisik dokumen
laporan monev dan bukti
tanda terima pengiriman
laporan
Ada bukti fisik dokumen
rencana
pengembangan
Prodi yang berisi visi, misi,
tujuan, sasaran mutu,
kurikulum,
tahapan
pencapaian sasaran mutu
dan strategi pencapaian
sasaran mutu, dan ada
bukti keterlibatan alumni,
pengguna lulusan, asosiasi
profesi, dosen, pegawai
dan mahasiswa
Ada bukti fisik dokumen
Renstra Fakultas yang
berisi visi, misi, tujuan,
sasaran mutu, tahapan
pencapaian sasaran mutu
dan strategi pencapaian
sasaran mutu, dan ada
bukti keterlibatan alumni,
pengguna lulusan, asosiasi
profesi, dosen, pegawai
dan mahasiswa
Ada
bukti
usulan
pembuatan rencana kerja
dan anggaran fakultas
yang melibatkan program
studi, senat fakultas dan
pimpinan fakultas, yang
mengacu kepada sasaran
mutu prodi dan sasaran
mutu fakultas
Ada
bukti
notulen
pelaksanaan
rapat
koordinasi
pimpinan
fakultas dengan program
studi
yang
membahas





kepada Renstra dan Renop
Fakultas.
Fakultas harus menjaga dan
meningkatkan
mutu
pengelolaan program studi
yang selaras dengan capaian
pembelajaran lulusan dan
sesuai dengan visi dan misi
perguruan tinggi.
Fakultas
melakukan
pemantauan dan evaluasi
kegiatan
program
studi
dalam pelaksaan kegiatan
pembelajaran
dengan
menggunakan
panduan
perencanaan
pelaksanaan
evaluasi
pengawasan
penjaminan
mutu
dan
pengembangan
kegiatan
pembelajaran
serta
pengembangan dosen yang
dilaporkan secara periodik
ke LP3M dan ke PD Dikti.

capaian sasaran mutu,
capaian
pembelajaran,
yang dilaporkan secara
periodik kepada pimpinan
Fakultas Ekonomi dan
diunggah ke PD Dikti

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Fakultas Ekonomi harus  Ada bukti penghitungan
menetapkan
biaya
komponen
biaya
pembelajaran
perpembelajaran dari masingmahasiswa,
per-program
masing matakuliah dan
studi
berdasarkan
masing-masing
kegiatan
kebutuhan
biaya
praktikum sesuai dengan
penyelenggaraan
belajar
capaian pembelajaran
mengajar,
pengadaan  Ada
bukti
penyusunan
sarana
dan
prasarana,
biaya perkuliahan yang
pengembangan dosen dan
dihitung berdasarkan biaya
tenaga kependidikan untuk
pembelajaran, biaya tenaga
pemenuhan
capaian
pendidik, biaya perawatan
pembelajaran
lulusan
dan pengembangan sarana
setiap
tahun
dengan
prasaran
yang









mempertimbangkan
jenis
program
studi,
tingkat
akreditasi
dan
indeks
kemahalan wilayah.
Fakultas Ekonomi harus
merumuskan
komponen
biaya
pembiayaan
pembelajaran untuk tenaga
pendidik,
sarana
dan
prasarana, pengembangan
dosen
dan
tenaga
kependidikan
dikalikan
dengan indeks kemahalan.
Fakultas Ekonomi harus
mempunyai
sistem
pencatatan
biaya,
perencanaan
anggaran
tahunan, analisis biaya
operasional
dan
melaksanakan
evaluasi
penggunaan
anggaran
setiap tahun sesuai dengan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Fakultas Ekonomi harus
mencari sumber pendanaan
lain berupa hibah, jasa
layanan
profesi,
dana
lestari
dari
alumni,
donatur,
dan
dana
kerjasama
kelembagaan
dengan pemerintah dan
atau
swasta
dengan
memasukkan ke dalam
rekening
Fakultas
Ekonomi.
Fakultas Ekonomi harus
menyusun
pedoman
mekanisme dan prosedur
dalam menggalang sumber
dana lain secara akuntabel









memperhatikan
jenis
program
studi,
tingkat
akreditasi,
dan
indeks
kemahalan daerah.
Ada bukti dokumen sistem
pencatatan
penggunaan
keuangan
dan
sistem
pertanggungjawaban
keuangan sesuai dengan
peraturan
menteri
keuangan dan peraturan
rektor.
Ada bukti upaya-upaya
pencarian sumber dana
berupa hibah, jasa layanan
profesi, dana lestari dari
alumni, donatur, dan dana
kerjasama
kelembagaan
dengan pemerintah dan
atau swasta.
Ada bukti tersedianya SOP
mekanisme dan prosedur
pencarian sumber dana
Ada
bukti
perhitungan
beban biaya perkuliahan
dengan menetapkan harga
pokok
pendidikan
per
mahasiswa.

dan
transparan
untuk
meningkatkan
kualitas
pendidikan
yang
akan
digunakan
oleh
civitas
akademika fakultas.

STANDAR PENELITIAN
9. STANDAR HASIL
PERNYATAAN STANDAR
 Dekan bertanggung jawab 
terhadap hasil penelitian di
Fakultas
dengan
memperhatikan kaidah dan 
metode
ilmiah
secara
sistematis sesuai otonomi
keilmuan
dan
budaya
akademik
di
Fakultas
Ekonomi.
 Dosen pembimbing skripsi
bertanggung jawab atas 
hasil penelitian mahasiswa
dengan
memperhatikan
kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis sesuai 
otonomi
keilmuan
dan
budaya
akademik
di
Fakultas Ekonomi, sesuai
dengan
capaian
pembelajaran
lulusan 
(kompetensi lulusan).
 Fakultas
memfasilitasi
penyebarluasan
hasil
penelitian yang tidak bersifat
rahasia, tidak mengganggu
dan/atau
tidak
membahayakan
kepentingan umum atau
nasional
dengan
cara
menyelenggarakan seminar,
publikasi
dalam
jurnal,

PENELITIAN
INDIKATOR
Adanya
roadmap
penelitian
Fakultas
Ekonomi
Adanya
skripsi
yang
memenuhi kaidah dan
metode
ilmiah
secara
sistematis sesuai dengan
capaian
pembelajaran
lulusan
(kompetensi
lulusan).
Adanya hasil penelitian
skripsi mahasiswa yang
dipublikasikan
dalam
bentuk jurnal ilmiah.
Adanya bantuan publikasi
dari Fakultas atas hasil
penelitian dosen untuk
dipublikasikan di jurnal
nasional terakreditasi.
Adanya
fasilitas
dari
Fakultas
atas
hasil
penelitian
dosen
yang
diusulkan
untuk
mendapatkan hak paten.

dipatenkan, dan/atau cara
lain yang dapat digunakan
untuk menyampaikan hasil
penelitian
kepada
masyarakat.

10.
STANDAR ISI PENELITIAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Dosen dan/atau mahasiswa  Adanya
laporan
hasil
yang melakukan penelitian
penelitian dasar dan / atau
dasar harus berorientasi
terapan dan/atau skripsi
pada luaran penelitian yang
sesuai standar.
berupa penjelasan dan/atau
penemuan
untuk
mengantisipasi suatu gejala,
fenomena, kaidah, model,
atau postulat baru dapat
mencakup materi kajian
khusus untuk kepentingan
nasional
yang
memuat
prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutahiran,
dan
mengantisipasi
kebutuhan
masa
mendatang.
 Dosen dan/atau mahasiswa
yang melakukan penelitian
terapan harus berorientasi
pada luaran penelitian yang
berupa
inovasi
serta
pengembangan
ilmu
pengatahuan dan teknologi
yang
bermanfaat
bagi
masyarakat, dunia usaha,
dan/atau industri dapat
mencakup materi kajian
khusus untuk kepentingan
nasional
yang
memuat
prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutahiran,

dan
mengantisipasi
kebutuhan
masa
mendatang.
11.
STANDAR PROSES PENELITIAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Dosen dan/atau mahasiswa  Adanya bukti kegiatan
yang melaksanakan tugas
penelitian
yang
penelitian dan/atau skripsi
menyatakan
telah
untuk memenuhi capaian
dilakukan evaluasi dalam
pembelajaran
harus
bentuk logbook penelitian
mempertimbangkan standar
untuk dosen dan kartu
mutu, keselamatan kerja,
bimbingan skripsi untuk
kesehatan,
kenyamanan,
mahasiswa.
serta keamanan peneliti,  Adanya
SOP
yang
masyarakat,
dan
mengatur
tentang
lingkungan.
keselamatan
kerja,
 Mahasiswa
harus
kesehatan, kenyamanan,
melaksanakan
penelitian
dan keamanan peneliti di
untuk skripsi sesuai dengan
laboratorium.
capaian
pembelajaran  Adanya beban SKS skripsi
masing-masing prodi.
dalam kurikulum.

12.
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 LPPM atau dosen harus  Ada
bukti
instrumen
memberikan
penilaian
penilaian penelitian yang
proses dan hasil penelitian
relevan, akuntabel, dan
dengan memenuhi unsur
dapat
mewakili
ukuran
edukatif,
objektif,
ketercapaian kinerja proses
akuntabel dan transparan.
dan pencapaian kinerja
hasil penelitian yang berisi
 Dosen harus memberikan
antara lain:
penilaian penelitian yang
a. Adanya
kesesuaian
dilaksanakan
oleh
pelaksanaan penelitian
mahasiswa dalam rangka
yang
berfokus
pada
penyusunan skripsi harus
bidang
material,
sesuai dengan capaian
lingkungan dan hayati
pembelajaran.



LPPM atau dosen dalam
melaksanakan
penilaian
harus
mengacu
pada
instrumen-instrumen
penelitian yang ada di
dalam panduan penelitian
yang
diterbitkan
Kemenristekdikti.





b. Adanya
kesesuaian
antara
pelaksanaan
penelitian
dengan
proposal.
c. Ada checklist penilaian
kesesuaian,
tindakan
koreksi
terhadap
ketidaksesuaian,
dan
adanya
indikatorindikator
penilaian
penelitian.
Adanya
bukti
catatancatatan koreksi dan arahan
dalam kartu bimbingan
skripsi.
Adanya
dokumen
instrumen-instrumen
penilaian penelitian di LPPM
yang
sesuai
dengan
kelompok penelitian.

13.
STANDAR PENELITI
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Dosen dan/atau mahasiswa  Adanya bukti dosen yang
wajib memiliki kemampuan
melaksanakan
penelitian
tingkat
penguasaan
telah lolos dalam seleksi
metodologi penelitian yang
usulan penelitian.
sesuai
dengan
bidang  Adanya bukti mahasiswa
keilmuan, objek penelitian,
yang
melaksanakan
serta tingkat kerumitan dan
penelitian telah mencapai
tingkat
kedalaman
minimal 120 SKS, telah
penelitian.
melaksanakan KKN, telah
lulus
matakuliah
 Dosen dalam pelaksanaan
penelitian
harus
metodologi penelitian, tidak
berdasarkan
jenjang
memiliki nilai E, dan IPK
akademik, jenjang jabatan,
minimal 2,00.
dan
hasil
penelitian
sebelumnya.
 Mahasiswa
dalam
pelaksanaan
penelitian

harus berdasarkan hasil
capaian jumlah 120 SKS.
14.
STANDAR SARANA
PERNYATAAN STANDAR
Fakultas
Ekonomi
harus
memfasilitasi
sarana
dan
prasarana
untuk
kegiatan
penelitian
dengan
memperhatikan
mutu,
keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan.

DAN PRASARANA PENELITIAN
INDIKATOR
Adanya bukti sarana dan
prasarana yang digunakan
penelitian di dalam kampus
maupun di luar kampus yang
difasilitasi
oleh
Fakultas
Ekonomi yang dikoordinir oleh
LPPM (dokumentasi, surat izin,
dan bukti lainnya).

15.
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Dekan harus membentuk  Adanya
Unit
Penelitian
Unit
Penelitian
yang
yang terintegrasi dengan
terintegrasi dengan prodi.
prodi.
 Unit Penelitian harus:
 Adanya dokumen Rencana
a. Menyusun
dan
Induk Penelitian/Roadmap
mengembangkan rencana
Penelitian Unit Penelitian,
program penelitian sesuai  Adanya dokumen panduan
dengan rencana strategis
pembuatan
usulan
penelitian Unit Penelitian
penelitian,
panduan
yang sejalan dengan visi
evaluasi usulan penelitian,
Fakultas Ekonomi.
panduan
evaluasi
b. Menyusun
dan
pelaksanaan
penelitian,
mengembangkan
dan panduan penyusunan
peraturan, panduan, dan
laporan
penelitianUnit
sistem penjaminan mutu
Penelitian.
internal penelitian.
 Adanya
pelaksanaan
c. Memfasilitasi
penelitian
yang
telah
pelaksanaan
penelitian
difasilitasi
berupa
dan
diseminasi
hasil
administrasi
maupun
penelitian
yang
telah
sarana oleh Unit Penelitian.
dilakukan oleh dosen dan  Adanya
dokumen
mahasiswa.
pelaksanaan
monev

d. Melaksanakan
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan penelitian.
e. Memfasilitasi
peningkatan kemampuan
peneliti
untuk
melaksanakan penelitian,
penulisan artikel ilmiah,
dan perolehan kekayaan
intelektual.
f. Memberikan
penghargaan
kepada
peneliti yang berprestasi
minimal
berupa
sertifikat.
g. Melaporkan
kegiatan
penelitian
yang
dikelolanya
dan
mengunggah
ke
pangkalan
data
pendidikan tinggi.
h. Mendayagunakan sarana
dan prasarana penelitian
pada
lembaga
lain
melalui program kerja
sama penelitian.

16.









penelitian yang dilakukan
oleh Unit Penelitian.
Adanya
bukti
telah
dilakukan
pelatihan
penulisan
proposal
penelitian,
penulisan
laporan
penelitian,
penulisan artikel ilmiah,
dan pendampingan untuk
perolehan Hak kekayaan
intelektual (HaKI).
Adanya bukti dilakukan
pemberian sertifikat atau
bentuk lainnya sebagai
penghargaan
kepada
peneliti yang berprestasi.
Adanya bukti dokumen
laporan kegiatan penelitian
yang dikelolanya dan ada
bukti telah diunggah ke
dalam PD DIKTI
Ada bukti dokumen kerja
sama dalam pelaksanaan
penelitian

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
dana
untuk
 Fakultas
Ekonomi
wajib Adanya
menyediakan
dana membiayai seluruh aktifitas
berkaitan
dengan
penelitian yang bersumber yang
dari internal, pemerintah, penelitian.
kerja sama dengan lembaga
lain baik di dalam maupun di
luar negeri, serta dari dana
masyarakat lainnya.





Fakultas Ekonomi harus
membiayai pembuatan:
a. perencanaan penelitian
b. pelaksanaan penelitian
c. pengendalian penelitian,
d. pemantauan dan
evaluasi penelitian,
e. pembuatan pelaporan
hasil penelitian
f. pelaksanaan diseminasi
hasil penelitian
Fakultas
Ekonomi
wajib
menyediakan
dana
pengelolaan penelitian untuk
membiayai
manajemen
penelitian yang terdiri atas
seleksi
proposal,
pemantauan dan evaluasi,
pelaporan penelitian, dan
diseminasi hasil penelitian;
peningkatan
kapasitas
peneliti;
dan
insentif
publikasi ilmiah atau insentif
kekayaan intelektual (KI).

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
17.

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
Dosen dan/atau mahasiswa Ada
bukti
(laporan
harus
melaksanakan kegiatan/sertifikat/
pengabdian
kepada surat tugas/SK pelaksanaan
masyarakat
dalam
bentuk pengabdian kepada masyarakat
penyelesaian masalah yang yang dilaksanakan oleh dosen
dihadapi masyarakat dengan dan/atau
mahasiswa
yang
memanfaatkan teknologi tepat dikeluarkan oleh LPPM atau
guna, bahan pengembangan fakultas
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi, bahan ajar atau
modul
pelatihan
untuk
pengayaan
sumber
belajar
minimal 2 kali dalam 1 tahun
untuk dosen dan mahasiswa
minimal 1 kali dalam proses
pembelajaran di program studi
18.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
Dosen dan/atau mahasiswa Ada
bukti
pelaksanaan
dalam pelaksanaan pengabdian pengabdian
kepada
kepada
masyarakat
harus masyarakat sesuai dengan
berdasarkan
kepada
hasil bidangnya.
penelitian atau pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
berupa :
a. hasil penelitian yang dapat
diterapkan langsung dan
dibutuhkan
oleh
masyarakat pengguna;
b. pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi
dalam
rangka
memberdayakan
masyarakat;

c. teknologi tepat guna yang
dapat dimanfaatkan dalam
rangka meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan
masyarakat;
d. model pemecahan masalah,
rekayasa sosial, dan/atau
rekomedasi kebijakan yang
dapat diterapkan langsung
oleh masyarakat, dunia
usaha, industri, dan/atau
Pemerintah;
e. kekayaan intelektual (KI)
yang
dapat
diterapkan
langsung oleh masyarakat,
dunia usaha, dan/atau
industri

19.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Dosen dan/atau mahasiswa  Ada bukti (usulan atau
dalam
pelaksanaan
proposal)
pelaksanaan
pengabdian
kepada
pengabdian
kepada
masyarakat harus berupa
masyarakat.
pelayanan
kepada  Ada bukti pernyataan dari
masyarakat, penerapan ilmu
dosen, mahasiswa dan
pengetahuan dan teknologi,
masyarakat
peningkatan
kapasitas
bahwakegiatan
masyarakat,
atau
pengabdian
kepada
pemberdayaan masyarakat
masyarakat telah sesuai
harus dengan terencana,
standar.
dan dilaporkan.
 Adanya
jumlah
sks
 Dosen dan/atau mahasiswa
pengabdian
kepada
dalam pelaksanaan
masyarakat (KKN) dalam
pengabdian kepada
kurikulum.
masyarakat harus
mempertimbangkan standar
mutu, keselamatan kerja,



kesehatan, kenyamanan,
serta keamanan pelaksana,
masyarakat, dan
lingkungan.
Mahasiswa
yang
melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat harus
memenuhi
capaian
pembelajaran lulusan yang
diperhitungkan ke dalam
beban sks (3 sks) dan
dilaksanakan
secara
terarah,
terukur,
dan
terprogram.
20.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Dosen dan/atau mahasiswa  Ada
bukti
berupa
dalam
pelaksanaan
pernyataan kepuasan dari
pengabdian
kepada
perwakilan
masyarakat
masyarakat
harus
(formulir
penilaian
memperhatikan
unsur
kepuasan disediakan oleh
edukatif, objektif, akuntabel,
LPPM).
dan
transparan
dengan  Ada bukti peningkatan
kriteria yaitu:
pengetahuan sebelum dan
a. Tingkat
kepuasan
sesudah
pelaksanaan
masyarakat
mencapai
pengabdian
kepada
puas
dalam
setiap
masyarakat (form jawaban
pelaksanaan PkM.
soal terkait materi sebelum
b. Adanya
perubahan
dan sesudah pelakasanaan
sikap, pengetahuan, dan
pengabdian).
keterampilan
pada  Ada bukti berupa foto-foto
masyarakat
sesuai
aktivitas masyarakat yang
dengan sasaran program
telah
mengadopsi
dalam
setiap
pengetahuan dan teknologi
pelaksanaan PkM.
dari hasil pelaksanaan
c. Adanya
pemanfaatan
pengabdian
kepada
ilmu pengetahuan dan
masyarakat.
teknologi di masyarakat
secara
berkelanjutan

dalam
setiap
pelaksanaan PkM.
d. Adanya
bahan
ajar
sebagai
pengayaan
sumber belajar dan/atau
pembelajaran minimal 1
kali dalam perkuliahan.
e. Adanya
usulan
pemecahan
masalah
sosial dan rekomendasi
kebijakan
untuk
pemangku kepentingan
minimal 1 kali dalam 1
tahun.







Ada bukti dalam bahan
ajar
telah
disisipkan
informasi
tentang
penyampaian
ilmu
pengetahuan dan teknologi
kepada masyarakat.
Ada bukti usulan atau
rekomendasi
tentang
pemecahan masalah atau
usulan kebijakan kepada
pemangku kepentingan.
Ada
bukti
nilai
pelaksanaan KKN yang
diberikan oleh LPPM.

21.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Dosen yang melaksanakan  Ada SK atau surat tugas
pengabdian
kepada
dosen yang melaksanakan
masyarakat berpendidikan
pengabdian
kepada
magister sesuai dengan
masyarakat.
bidang
ilmunya
dan  Ada bukti mahasiswa telah
mendapat surat tugas (SK)
mengambil beban kuliah
dari LPPM atau Dekan.
(transkrip) 100 sks.
 Mahasiswa
yang
melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat (KKN)
harus
telah
mengambil
beban kuliah minimum 100
sks.
22.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
Fakultas
Ekonomiharus Adanya bukti sarana dan
memfasilitasi
sarana
dan prasarana yang digunakan PkM
prasarana
untuk
kegiatan di dalam kampus maupun di
pengabdian kepada masyarakat luar kampus yang difasilitasi

dengan memperhatikan mutu, oleh
Fakultas
Ekonomi
keselamatan kerja, kesehatan, (dokumentasi, surat izin, dan
kenyamanan, dan keamanan.
bukti lainnya) yang dikoordinir
oleh LPPM.
23.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Fakultas harus membentuk  Ada
SK
Pembentukan
Unit Pengabdian kepada
Unitpengabdian
kepada
Masyarakat yang terintegrasi
masyarakat
yang
dengan prodi
terintegrasidengan prodi
dokumen
rencana
 Unitpengabdian
kepada  Ada
program,
dokumen
masyarakat harus :
panduan dan penjaminan
a. Menyusun
dan
mutu diantaranya berisi
mengembangkan rencana
analisis
kebutuhan
program
pengabdian
pelaksanaan PkM
kepada masyarakat sesuai
bukti
Fakultas
dengan rencana strategis  Ada
menfasilitasi
kegiatan
pengabdian
kepada
pengabdian
masyarakat
masyarakat Unit sesuai
(surat
tugas,
surat
dengan
visi
Fakultas
permohonan bantuan surat
Ekonomi
pengantar, dsb)
b. Menyusun
dan
 Ada
bukti
Fakultas
mengembangkan
melakukan
pemantauan
peraturan, panduan, dan
dan evaluasi pelaksanaan
sistem penjaminan mutu
pengabdian
kepada
internal
kegiatan
masyarakat
(kuesioner,
pengabdian
kepada
foto, berita acara, dsb)
masyarakat
bukti
c. Memfasilitasi pelaksanaan  Ada
menyelenggarakan
kegiatan
pengabdian
workshop/pelatihan
kepada masyarakat
(pembekalan untuk dosen
d. Melaksanakan
/mahasiswa) peningkatan
pemantauan dan evaluasi
kemampuan
pelaksanaanpengabdian
dosen/mahasiswa
kepada masyarakat
pengabdian
kepada
e. Melakukan
diseminasi
masyarakat
hasil pengabdian kepada
 Ada
bukti
pemberian
masyarakat
sertifikat
dan
bentuk

f. Memfasilitasi
kegiatan
peningkatan kemampuan
pelaksana
pengabdian
kepada masyarakat
g. Memberikan penghargaan
kepada
pelaksana
pengabdian
kepada
masyarakat
yang
berprestasi
h. Mendayagunakan sarana
dan
prasarana
pengabdian
kepada
masyarakat pada lembaga
lain melalui kerja sama
i. Melakukan
analisis
kebutuhan
yang
menyangkut
jumlah,
jenis,
dan
spesifikasi
sarana dan prasarana
pengabdian
kepada
masyarakat; da
j. Menyusun
laporan
kegiatan pengabdian pada
masyarakat
yang
dikelolanya.
24.







penghargaan
lainnya
kepada dosen/mahasiswa
yang telah melaksanakan
PkM
Ada dokumen pelaporan
kegiatan PkM
Ada dokumen renstra PkM
Fakultas Ekonomi
Ada dokumen panduan
penilaian dan penjaminan
mutu PkM
Ada bukti pelaksanaan
kerja
sama
dengan
unit/instansi lain
di
dalam/ di luar Fakultas
Ekonomi (mis : surat
kerjasama/peminjaman,
berita acara, dsb)

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Fakultas
Ekonomi
wajib  Ada dokumen RKA-KL
menyediakan dana internal
Fakultas Ekonomi yang
untuk
melaksanakan
mencantumkan sejumlah
pengabdian
kepada
dana untuk manajemen,
masyarakat
dosen
dan
pelaksanaan, pelaporan,
mahasiswa yang bersumber
monev, diseminasi, dan
dari internal maupun dari
seleksi
proposal
dan
pemerintah,
kerja
sama
peningkatan
serta
dengan lembaga lain di
keahlian PkM
dalam maupun di luar  Ada pedoman mekanisme
negeri, atau dana dari
penggunaan dana PkM

masyarakat yang digunakan
untuk membiayai:
a. Perencanaan pengabdian
kepada masyarakat;
b. Pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat;
c. Pengendalian
pengabdian
kepada
masyarakat;
d. Pemantauan
dan
evaluasi pengabdian
kepada masyarakat;
e. Pelaporan
pengabdian
kepada masyarakat; dan
f. Diseminasi
pengabdian
masyarakat.

hasil
kepada

g. Seleksi proposal PkM dari
dosen
h. Pelatihan dan
pembekalan
dosen/mahasiswa
pelaksanaan PkM

dalam

Fakultas Ekonomi harus
membuat
mekanisme
pendanaan dan pembiayaan
pengabdian
kepada
masyarakat
yang
sejalan
dengan peraturan
Pemerintah











25 STANDAR VISI DAN MISI
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
Dekan Fakultas Ekonomi
 Visi, misi dan tujuan
harus memiliki visi dan misi
Fakultas Ekonomi memiliki
yang sangat jelas dan
target capaian hingga 2035
realistis, berorientasi ke
 Ada dokumen visi, misi dan
masa depan untuk dicapai
tujuan prodi selaras dengan
dalam batas periode waktu
visi, misi dan tujuan
tertentu.
fakultas.
Dekan Fakultas Ekonomi
 Ada bukti dalam dokumen
harus memastikan visi, misi
visi, misi dan tujuan tertulis
dan
tujuan
Fakultas
milestone
(tahapan
Ekonomi
telah
selaras
pencapaian visi)
dengan visi, misi dan tujuan
 Ada bukti sosialisasi visi,
fakultas dan universitas.
misi dan tujuan program
Dekan Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi.
harus memastikan visi, misi
dan tujuan telah selaras dan
mempunyai sesaran mutu
yang jelas dan terukur.
Dekan Fakultas Ekonomi
harus
memastikan
penyusun visi, misi dan
tujuan telah dilaksanakan
dengan melibatkan dosen,
mahasiswa,
penggunaan
lulusan, alumni dan tenaga
kependidikan.
Dekan Fakultas Ekonomi
harus memastikan visi, misi
dan
tujuan
Fakultas
Ekonomi
telah
disosialisasikan
kepada
dosen, mahasiswa dan
tenaga kependidikan.













26 STANDAR KEMAHASISWAAN
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
Fakultas Ekonomi harus
 Ada
dokumen
profil
memiliki
dan
program Fakultas Ekonomi.
memperkenalkan profilnya
 Ada kegiatan sosialisasi/
kepada masyarakat untuk
promosi program Fakultas
mendapatkan
calon
Ekonomi
kepada
mahasiswa yang bermutu.
masyarakat.
Universitas
harus
 Ada
dokumen
kriteria
menetapkan
kriteria
penerimaan
mahasiswa
minimal calon mahasiswa
baru.
Fakultas Ekonomi setiap
 Rasio calon mahasiswa dan
penerimaan
mahasiswa
yang diterima lebih besar
baru.
dari 5.
Fakultas Ekonomi harus
 Ada bukti sarpras yang
meningkatkan
jumlah
mendukung
kegiatan
peminat Fakultas Ekonomi
mahasiswa.
dengan rasio rata – rata
 Ada bukti peningkatan IPK
minimal 1:5
mahasiswa tiap tahunya.
Fakultas Ekonomi harus
 Ada kegiatan pengenalan
meningkatkan persentase
profil program Fakultas
mahasiswa diluar Bangka
Ekonomi pada kegiatan
Belitung terhadap jumlah
penerima mahasiswa baru.
total mahasiswa minimal
 Ada kegiatan kompetisi
23% tiap tahunnya.
akademik maupun non
Mahasiswa harus memiliki
akademik
yang
akses untuk mendapatkan
diselenggarakan Fakultas
pelayanan mahasiswa yang
Ekonomi tiap tahunya.
dapat dimanfaatkan untuk
 Ada bukti penghargaan
membina
dan
yang diberikan Fakultas
mengembangkan
Ekonomi
kepada
penalaran, minat, bakat,
mahasiswa
yang
seni,dan kesejahteraaan.
berprestasi
dibidang
Fakultas Ekonomi harus
akademik maupun non
memperkenalan
kepada
akademik
mahasiswa baru visi, misi
 Ada
bukti
mahasiswa
dan
tujuan
Fakultas
menjuarai
kompetisi
Ekonomi,
kurikulum,
ditingkat regional, nasional,
struktur dan organisasi
maupun internasional.
Fakultas Ekonomi, dosen,
penasiha Akademik (PA),
sarana dan prasarana, dan
organisasi kemahasiswaan.

 Fakultas Ekonomi harus
berupaya
untuk
meningkatkan
prestasi
mahasiswa baik dalam
bidang akademik maupun
non-akademik.
 Fakultas Ekonomi harus
memberikan penghargaan
kepada mahasiswa baik
terhadap capaian prestasi
akademik maupun non
akademik.
 Mahasiswa harus mencapai
prestasi
di
tingkat
provinsis/wilayah, nasional,
dan internasional.

27 STANDAR KERJASAMA
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Fakultas Ekonomi harus
 Ada bukti Fakultas Ekonomi
memiliki
program
melakukan
kerjasama
kerjasama yang sesuai
dengan stakeholders yang
dengan
kebutuhan
terkait.
pemangku
kepentingan
 Ada
bukti
kerjasama
baik di tingkat loka,
dibidang
pendidikan,
nasional
maupun
penelitian dan pengabdian
internasional.
kepada masyarakat dengan
 Kerjasama
Fakultas
lembaga
lokal,
Ekonomi
dengan
nasional/internasional.
lembaga/organisasi lokal,
 Ada bukti Fakultas Ekonomi
nasional atau internasional
menerima bantuan dan
harus membantu program
penelitian, pengabdian dan
pengembangan
beasiswa dari pihak luar
pendidikan, membangun
(stakeholders).
agenda penelitian dan
 Ada bukti kerjasama dengan
pengabdian
kepada
insitusi dalam negeri.
masyarakat.
 Ada nukti kerjasama dengan
 Kerjasama
Fakultas
instasi luar negeri.
Ekonomi dengan pihak luar
harus
meningkatkan

sumber
pendapatan
universitas baik dalam
bentuk perolehan dana
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, serta
beasiswa.
 Program Fakultas Ekonomi
harus memiliki minimal 2
kerjasama dengan institusi
di dalam negeri dalam 5
tahun untuk menunjang
kegiatan
tridhama
perguruan tinggi.
 Fakultas Ekonomi harus
memiliki
minimal
1
kerjasama
universitas
dengan
intitusi
diluar
negeri dalam 5 tahun untuk
menunjang
kegiatan
tridhama perguruan tinggi.

28 STANDAR OUTPUT DAN UOTCOME
PERNYATAAN STANDAR
INDIKATOR
 Fakultas Ekonomi harus
 Ada
bukti
kuisioner
melakukan
kuisioner
pengguna lulusan terhadap
pengguna (employr) lulusan
kualitas alumni.
terhadap kualitas alumni.
 Ada data jumlah mahasiswa
 Fakultas Ekonomi harus
yang
DO
atau
berupaya
menguarangi
mengundurkan diri tiap
jumlah mahasiswa druop
tahunnya.
out
(DO),
yang
 Ada bukti peningkatan IPK
mengundurkan diri atau
lulusan
prodi
setiap
pindah dan yang tidak
tahunnya.
menda Fakultas Ekonomi
 Ada bukti peningkatan
ulang pada suatu Fakultas
persentase
kelulusan
Ekonomi kurang dari 5%.
mahasiswa tepat waktu.
 Fakultas Ekonomi harus
 Ada bukti peningkatan rataberupaya
meningkatkan
rata masa tunggu lulusan
rata-rata indeks prestasi
mendapatkan
pekerjaan
kumulatif (IPK) lulusan
pertama.










1)
2)
3)

4)
5)

suatu Fakultas Ekonomi di
atas 3.0.
Fakultas Ekonomi harus
meningkatkan persentase
kelulusan mahasiswa tepat
waktu (4 tahun 0 bulan )
lebih dari 50%.
Fakultas Ekonomi harus
meningkatkan
rata-rata
masa
tunggu
lulusan
mendapatkan
pekerjaan
pertama tidak melebihi 6
bulan setelah tamat.
Fakultas Ekonomi harus
meningkatkan persentase
kelulusan yang bekerja
sesuai dengan bidang lebih
dari 50%.
Jumlah
penelitian
di
program Fakultas Ekonomi
minimal 3 pertahun.
Rata-rata jumlah dana
penelitian per dosen di
Fakultas Ekonomi harus
besar atau sama dengan Rp.
3.000.000,(tiga
juta
rupiah) pertahun.

 Ada bukti lulusan telah
bekerja sesuai dengan
bidangnya.
 Ada bukti penelitian yang
dilakukan
diFakultas
Ekonomi.
 Ada bukti dana hibah
penelitian yang diterima
oleh dosen.
 Ada bukti publikasi minimal
6 selama tiga tahun.
 Ada bukti dana hibah
pengabdian yang diterima
oleh dosen.
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Bromeo Tarakan, dan Universitas Muasamus.

6) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional pendidikan tinggi.
7) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi.
8) Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2017 tentang Stauta
Universitas Bangka Belitung.
9) Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
10) Permenristekdiksi No 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
11) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang sistem Akreditasi PT.
12) Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrument
Akreditasi PT.
13) Standar Asean University Network Quality Asurance (AUN QA)
14) Peraturan UBB No. 08 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik
Fakultas Ekonomi Bangka Belitung.
15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012
tentang Universitas Bangka Belitung.
16) Buku Panduan Akademik Program Fakultas Ekonomi Fakultas
Ekonomi Universitas Bangka Belitung.
17) Dokumen Kurikulum Program Fakultas Ekonomi Universitas
Bangka Belitung.
18) Dokumen Rencana Strategis Program Fakultas Ekonomi 20162020.
19). Dokumen Rencana Strategis Fakultas Ekonomi 2016-2020.
20). Dokumen Roadmap Penelitian Fakultas Ekonomi 2016-2021.
REFERENSI
a) Dokumen Kebijakan Mutu UBB danFakultas Ekonomi
b) Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI
c) Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
d) Permenristekdikti No 3 Tahun 2017 tentang Statuta UBB
e) Permenristekdikti No tentang OTK UBB
f) Peraturan Rektor No 3 Tahun 2017 tentang Renstra Fakultas
Ekonomi Peraturan BAN – PT No 2 tahun 2017 tentang Sistem
Akreditasi PT
g) Peraturan BAN PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrument
Akreditasi PT
h) Standar Asean University Network Quality Asurance (AUN QA)
i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
j) Peraturan UBB No. 08 Tahun 2014 tentang Peraturan

Akademik Fakultas Ekonomi Bangka Belitung
k) Peraturan Rektor UBB No. 01 Tahun 2018 tentang Peraturan
Akademik Universitas Bangka Belitung.
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VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK
1.1.

VISI FAKULTAS EKONOMI

Fakultas

yang

unggul

melalui

pendidikan

dan

pengembangan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi
dalam
tingkat

mendukung
nasional

keunggulan

pembangunan

dan

moral,

berkelanjutan

internasional
mental,

yang

intelektual

di

didasari
untuk

mendukung peradaban bangsa.
1.2.

1

2

MISI FAKULTAS EKONOMI

Berkontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan
pengetahuan melalui penelitian di bidang ilmu ekonomi,
manajemen dan akuntansi
Menyiapkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang
ekonomi, manajemen, dan akuntansi sesuai dengan
kebutuhan pemangku kepentingan (Stakeholder)
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3

4
5

Meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pendidik
dan
kependidikan
untuk
berperan
aktif
dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi,
akuntansi dan manajemen
Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan teori
dan praktik serta berkontribusi dalam pemberdayaan
masyarakat dengan nilai-nilai moral, mental, intelektual
dan berkarakter kewirausahaan

2. RASIONAL
Dalam rangka melaksanakan misi kedua dan ketiga, Fakultas
Ekonomi UBB melakukan Koordinasi dan Sosialisasi tentang
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) pada semua Dosen
Tetap. Hal ini dilakukan untuk mengelola, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, dan menyediakan pendanaan serta sarana prasarana
yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun
kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan
adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi
maupun pengembangan lebih lanjut.

Dengan pertimbangan hal-

hal tersebut maka Fakultas Ekonomi UBB melalui menetapkan
standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan
menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Fakultas, Ketua
Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen serta mahasiswa yang
semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan
kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cara
sebagai berikut:
1) Melakukan Penelitian dengan out put publikasi berupa
Artikel Ilmiah Jurnal Bereputasi dan Proceeding Conference,
serta meningkatkan jumlah kepemilikan Hak Atas Kekayaan

SPMI-FAKULTAS EKONOMI UBB - 2018

Intelektual

(HAKI)

sebagai

upaya

pengembangan

Ilmu

Pengetahuan Ekonomi dan Bisnis, Kerekayasanan dan
Teknologi Informasi;
2) Melaksanakan

pengabdian

kepada

masyarakat

dengan

standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat
sebagai

upaya

Pengetahuan

penerapan

Ekonomi

dan

dan

pengembangan

Bisnis,

Ilmu

Kerekayasaan

dan

Teknologi Informasi;
3) Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan
kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata
kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.
3. SUBJEK/PIHAK

YANG

BERTANGGUNG

JAWAB

UNTUK

MENCAPAI STANDAR
1) Dekan dan Para Wakil Dekan sebagai pimpinan fakultas
2) Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan, dan Ketua
Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.
3)
4. DEFINISI ISTILAH
1) Fakultas adalah Fakultas Ekonomi UBB
2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah
dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh
informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman

dan

pembuktian

kebenaran

atau

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi.
3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan Ipteks
yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga
melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang
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membutuhkannya,

dalam

upaya

menyukseskan

pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
5. PERNYATAAN ISI STANDAR
1)

Fakultas menetapkan bahwa penelitian harus dilakukan
dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.

2) Fakultas

menetapkan

bahwa

strategi,

kebijakan,

dan

prioritas penelitian harus sesuai dengan misi dan tujuan
Fakultas.
3) Fakultas menetapkan baku mutu penelitian dengan mengacu
pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional,
serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam
bidangnya masing-masing.
4) Fakultas

menetapkan

bahwa

hasil

penelitian

harus

disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh
masyarakat luas.
5) Fakultas menetapkan bahwa penelitian harus melibatkan
peran serta mahasiswa.
6) Fakultas menetapkan bahwa penelitian harus meliputi
penelitian dasar dan terapan.
7) Fakultas menetapkan bahwa penelitian harus memberikan
masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan
pengabdian kepada masyarakat.
8)

Fakultas harus dapat menciptakan hubungan kerja sama
penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil
penelitian.
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9)

Fakultas harus dapat menjalin hubungan kerja sama dengan
dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif
untuk menjalin penelitian kemitraan.

10) Fakultas seharusnya mendukung dana untuk diseminasi
hasil penelitian para peneliti Fakultas, baik di tingkat
nasional maupun internasional.
11) Fakultas harus mendukung dalam mempublikasikan hasil
penelitian para peneliti Fakultas dalam jurnal ilmiah nasional
terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
12) Fakultas seharusnya mendukung peningkatan akreditasi
jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Fakultas.
13) Fakultas

seharusnya

mengadakan

pelatihan,

seminar,

lokakarya, serta benchmarking ke Fakultas lain di dalam
maupun luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan
kualitas penelitian.
14) Fakultas seharusnya dapat mengembangkan paten hasil
penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri
untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
15) Fakultas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat
harus

dilakukan

dalam

rangka

penerapan

dan

pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
masyarakat luas.
16) Fakultas menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas
pengabdian kepada masyarakat

sesuai dengan misi dan

tujuan Fakultas.
17) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai
dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
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18) Fakultas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat
harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata
dalam masyarakat.
19) Fakultas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat
harus melibatkan peran serta mahasiswa.
20) Fakultas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat
seharusnya

memberikan

masukan

untuk

kegiatan

pendidikan maupun penelitian.
21) Fakultas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan
dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai
landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan
kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
22) Fakultas harus dapat merangsang sivitas akademika pada
semua

tingkat

untuk

melakukan

pengabdian

kepada

masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta
memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
23) Fakultas

harus

memberikan

dukungan

sumber

daya

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
24) Fakultas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif
bagi

para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat.
6. STRATEGI
1) Pimpinan Fakultas mengusahakan tersedianya sarana dan
prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di tingkat Fakultas .
2) Dekan dan Para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program
Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan
perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan
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evaluasi

kegiatan

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat di tingkat Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.
7. INDIKATOR
1) Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada
masysrakat para dosen Tetap Fakultas Ekonomi semakin
meningkat.
2) Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat.
3) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam
penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat semakin
meningkat.
4) Sarana prasarana pedukung meningkat.
8. DOKUMEN TERKAIT
1) Peraturan-Peraturan yang mendukung
2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait
dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. REFERENSI
1) Kepmendiknas

Nomor

232/U/200

tentang

Pedoman

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa
2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti
Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun

2013

Pemerintah

Tentang

Perubahan

Atas

Peraturan

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan
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4) Permenristekdikti

Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5) Permenristekdikti Nomor 62

Tahun 2016 Tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6) Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta

Universitas Bangka Belitung
7) Permenristekdikti

Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung
8) Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2017 tentang Renstra

UBB
9) Peraturan Dekan no 01 Tahun 2017 tentang Renstra

Fakultas Ekonomi
10) Keputusan Dekan No 26/UN50.08/SP/2020 Tahun

2020 tentang Dokumen Renstra Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung 2020-2024.
10. LAMPIRAN
Tidak ada lampiran.
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FORMULIR MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGI(A BELITUNG
Proses
1. Perumusan

Nama

Hidayati, S.E., M.M.

Penanggungjawab
Tandatangan
Jabatan

Tim GKMI-F
Fakultas

6g,tataat 0tX?

Ekonomi 4

2. Pemeriksaaan

Karmawan, S.E.M.Sc

Wakil Dekan
1

3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

Dr. Reniati, S.E., M.Si
Anggraeni Yunita, S.E., M.Si

Dekan
Senat
Fakultas

Khairiyansyah, S.E., M.M

GKMI

Fakultas

Tanggal

/-<.
w)t/t

@

Vfuu[

OktDba-}ol+
oktober aorT

Wok-raolt

Ottoforag

1.

Visi, Misi, dan Tujuan UBB

A. Visi UBB 2035:
TerwujudnyaUBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang
menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan
yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.

B.Misi UBB 2035:
1.

2.

3.

4.

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan
yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi
pengembangan SDM
Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen
penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan
masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan
internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di
masyarakat.
Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan
kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung
prestasi riset.

C.Tujuan UBB 2035:
a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan
berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional
b) Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan
c) Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
d) Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta
tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.

1. Formulir Capaian Pembelajaran.
2. Formulir Format Kurikulum.
3. Formulir Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Formulir Kontrak Perkuliahan.
5. Formulir Absensi.
6. Formulir Agenda.
7. Formulir Jadwal Mata Kuliah
8. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS)
9. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS)
10. Formulir Piagam Penghargaan untuk Mahasiswa Berprestasi
11. Formulir Penilaian Ujian Mata Kuliah Mahasiswa
12. Formulir Rekapitulasi Penilaian Mahasiswa
13. Formulir Format Soal Ujian
14. Formulir Keterangan Yudisium
15. Formulir Ijazah
16. Formulir Transkrip Nilai
17. Formulir Format Laporan Kegiatan (Seminar, Diseminasi, Lokakarya,
Bedah Buku, Dan Kuliah Umum)
18. Formulir Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Perkuliahan
19. Formulir Format Rencana Pengembangan Prodi
20. Formulir Format Rencana Strategis (Renstra)
21. Formulir Format Rencana Kerja
22. Formulir Format Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
23. Formulir Rekapitulasi penghitungan komponen biaya pembelajaran
24. Formulir Format Laporan penyusunan biaya perkuliahan
25. Formulir Rekapitulasi penggunaan keuangan
26. Formulir Format Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
27. Formulir Format Road Map Penelitian
28. Formulir Format Proposal Tugas Akhir / Skripsi
29. Formulir Format Laporan Tugas Akhir / Skripsi
30. Formulir Format Proposal Penelitian Dosen
31. Formulir Format Laporan Penelitian Dosen
32. Formulir Logbook Penelitian Dosen
33. Formulir Kartu Bimbingan Skripsi
34. Formulir Penilaian Penelitian Dosen
35. Formulir Penilaian Skripsi Mahasiswa

KEY PERFORMANCE INDICATOR DOSEN
Indikator Kinerja Dosen Fakultas Ekonomi UBB menyangkut 6 katagori yang meliputi Tri
Dharma, Pengembangan diri, Penunjang dan Tata Pamong serta Implementasi Budaya
Akademik. Ada Indikator setiap katagori dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :
I.

Kategori: Pendidikan dan Pengajaran

NO

1

2

3

4

5

Key Performance Indicator

Ketepatan waktu penyerahan
kontrak perkuliahan dan SAP

Keterangan
Waktu penyerahan kontrak perkuliahan dan SAP
dibandingkan dengan tenggat waktu (deadline)
yang telah ditetapkan.
a. Maksimal 1minggu Kuliah dimulai
skore
100
b. Saat perkuliahan skore 75
c. Satu minggu setelah kuliah dimulai skore
50
d. Tidak menyerahkan skore 0

Hasil penilaian pihak-pihak yang memiliki
kompetensi dalam bidang pembelajaran (konsultan,
pakar, akademisi senior, pedoman dsb.) mengenai
kualitas kontrak perkuliahan dan SAP yang disusun
oleh dosen yang bersangkutan (skala 1-100)
Kualitas kontrak perkuliahan dan
Tingkat kesesuaian
SAP
a. 75% – 100% Skore
100
b. 50% - 74%
75
c. < 50%
50
d. Tidak menyusun
0
Tingkat kesesuai materi ajar dengan kontrak
perkuliahan dilihat dari berita acara perkuliahan
dibandingkan dengan kontrak perkuliahan dan SAP
Kesesuaian Materi Ajar dengan Tingkat Kesesuaian
Kontrak Perkuliahan dan SAP
e. 75% – 100% Skore
100
f. 50% - 74%
75
g. < 50%
50
h. Tidak menyusun
0
Hasil penilaian pihak yang memiliki kompetensi
dalam bidang pembelajaran (Koordinator Team
Teaching, Ketua Jurusan / Ka Prodi) (buku ajar,
diktat, handout) yang disusun oleh dosen yang
Bahan ajar
bersangkutan (skala 1-100)
a. 75% – 100%
Skore 100
b. 50% - 74%
75
c. < 50%
50
d. Tidak menyusun
0
Waktu Up load bahan ajar (buku ajar, diktat,
handout, atau ppt) dibandingkan dengan tenggat
Ketepatan waktu Up Load bahan
waktu (deadline) yang telah ditetapkan.
ajar
1. Maksimal 1 minggu sebelum Kuliah dimulai
skore 100

6

7

8

9

10

11

11

12

Kehadiran Dosen Mengajar **)

2. Saat perkuliahan skore 75
3. Satu minggu setelah kuliah dimulai skore 50
4. Tidak menyerahkan skore 0
Persentase kehadiran dosen dari seluruh jadwal
perkuliahan yang wajib dihadiri
Jumlah Kehadiran
a. 95% - 100% dari yang ditargetkan skore
100
b. 85% - < 95% dari yang ditargetkan skore
75
c. 75% - < 85% dari yang ditargetkan skore
50
d. <75% dari yang ditargetkan skore
0

Rata-rata skor penilaian mahasiswa terhadap
kualitas pembelajaran pada semua mata kuliah
Indeks kualitas pembelajaran *)
yang diasuh oleh dosen yang bersangkutan (skala
1-5)
Hasil Penilaian mahasiswa X 20
Bimbingan Tugas Akhir
Tingkat penyelesaian bimbingan tugas akhir dilihat
dari jumlah bimbingan yang selesai dibandingkan
dengan total mahasiswa yang dibimbing pada
periode tertentu (Bimbingan yang selesai/Jumlah
Bimbingan pada pereiode tsb) x 100
Rata-rata skor penilaian mahasiswa terhadap
Indek Kualitas Bimbingan Tugas kualitas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang
Akhir *)
dibimbing oleh dosen yang bersangkutan
Hasil Penilaian Mhs x 20
Tingkat kehadiran bimbingan KRS dibandingkan
Perwalian (KRS & KHS)
dengan periode KRS yang dijadualkan
Kehadiran/Jadual yg tersedia x 100
Ketepatan
waktu
penyerahan
soal
ujian
dibandingkan dengan tenggat waktu (deadline)
yang telah ditetapkan.
Ketepatan waktu penyerahan
a. 5 hari sebelum ujian dilaksanakan
100
soal ujian
b. 3 Sebelum ujian dilaksanakan
75
c. 1 hari sebelum ujian dilaksanakan
50
d. Pada saat ujian
0
Ketepatan
waktu
penyerahan
nilai
ujian
dibandingkan dengan tenggat waktu (deadline)
yang telah ditetapkan.
Ketepatan waktu penyerahan
a. Sesuai dengan batas waktu
100
nilai ujian
b. 2 hari setelah batas waktu
75
c. 1 hari sebelum sebelum yudisium 50
d. Pada saat yudisium dan sesudahnya 0
Prosentase mahasiswa mendapat nilai A dan B
a. Lebih dari 30%
100
Prosentase Kelulusan mata
b. 15% - 30%
75
kuliah yang diampu
c. 0% < - <15 %
50
d. Tidak ada nilai A dan B
0

II. Katagori : Penelitian

NO

1

2

3

4

5

Key Performance Indicator

Menghasilkan Penelitian

Sumber Dana Penelitian

Kesesuaian Bidang Penelitian

Keterangan
Jumlah penelitian yang berhasil diselesaikan oleh
dosen yang bersangkutan dalam periode tertentu
a. Lebih dari 1 per tahun
4
b. 1 pertahun
3
c. Tidak melakukan
0
Hasil Penilaian dikalikan 25
Sumber dana penelitian baik dari Internasional ,
nasional, local dan internal Fakultas Ekonomi
UBB/Biaya Sendiri
a. Internasional
4
b. Nasional
3
c. Lokal
2
d. Sendiri/institusi
1
Hasil Penilaian dikalikan 25
Kesesuaian Penelitian yang dilakukan dengan
kompetensi dosen yang bersangkutan
a. Sesuai
4
b. Tidak sesuai
2

Hasil Penilaian dikalikan 25
Kesesuaian Penelitian yang dilakukan dengan visi
dan misi Fakultas Ekonomi UBB
Kesesuaian dengan Visi dan Misi
a. Sesuai
4
Fakultas Ekonomi UBB (Moral,
b. Tidak sesuai
2
Mental dan Intelektual.

Publikasi hasil penelitian

5

Diseminasi hasil penelitian

6

Buku

Hasil Penilaian dikalikan 25
Jumlah artikel penelitian dosen yang bersangkutan
yang dimuat dalam jurnal ilmiah baik yang bertaraf
nasional (ISSN) dalam, ISSN luar, akreditasi maupun
internasional bereputasi.
a. Internasional bereputasi
4
b. Akreditasi
3
c. ISSN Luar
2
d. ISSN Dalam
1
Hasil Penilaian dikalikan 25
Jumlah
makalah
penelitian
dosen
yang
bersangkutan yang dipresentasikan atau dalam
bentuk poster dalam forum ilmiah (seminar,
simposium, dsb.) baik dalam lingkup nasional
maupun internasional.
a. Internasional
4
b. Nasional
2
Hasil Penilaian dikalikan 25
Buku yang dihasilkan oleh dosen yang bersangkutan

yang diterbitkan oleh penerbit dalam, penerbit luar
bereputasi local, nasional dan internasional
a. Internasional
4
b. Nasional
3
c. Lokal
2
d. Internal
1

7

8

Hasil Penilaian dikalikan 25
Buku yang dihasilkan memasukan kajian konsep
keilmuan yang relevan sesuai bidang studi
Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi.
Buku ajar telah memasukan
a. Kajian Konsep keilmuan yang relevan sesuai
Konsep keilmuan yang relevan
bidang studi Akuntansi, Manajemen dan
sesuai bidang studi Akuntansi,
Ekonomi.
4
Manajemen dan Ekonomi.
b. Tidak ada kajian
2
Hasil Penilaian dikalikan 25
Menghasilkan rancangan karya teknologi/karya seni
monumental pada level nasional atau internasional
a. Internasional
4
Mengasilkan rancangan karya
teknologi/karya seni monumental
b. Nasional
2
Hasil Penilaian dikalikan 25

III. Katagori : Pengabdian Masyarakat

NO

1

2

3

Key Performance Indicator

Keterangan

Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam
bentuk (pendidikan, pelatihan, penyuluhan
pendampingan, dsb.) yang berhasil dilaksanakan
Melaksanakan
pengembangan oleh dosen yang bersangkutan yang bersumber
hasil pendidikan dan penelitian dari hasil pendidikan dan penelitian
a. Lebih dari 1 dalam satuan skore 4
yang
dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat
b. 1 kali dalam 1 tahun
2
c. Tidak melakukan
0

Pelatihan/Penyuluhan/Pendamping
an pada masyarakat

Membuat/Menulis
Pengabdian Masyarakat

Hasil Penilaian dikalikan 25
Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam
bentuk (pendidikan, pelatihan, penyuluhan
pendampingan, dsb.) yang berhasil dilaksanakan
oleh dosen yang bersangkutan yang baik dari
sumber dana internal maupun ekternal pada skala
local, nasional maupun internasional
a. Internasional Skore
4
b. Nasional
2
c. Lokal
1

Hasil Penilaian dikalikan 25
Membuat tulisan atau karya yang memberikan
kemanfaaatan buat masyarakat
a. Internasional Skore
4
Karya
b. Nasional
2
c. Lokal
1
Hasil Penilaian dikalikan 25

IV. Katagori : Pengembangan Diri

NO

1

2

Key Performance Indicator

Keterangan

Peningkatan kepangkatan/kredit point yang berhasil
dicapai oleh dosen yang bersangkutan:
a) Asisten Ahli skore
1
Kepangkatan dosen
b) Lektor
2
c) Lektor Kepala
3
d) Guru Besar
4
Hasil Penilaian dikalikan 25
Jumlah sertifikat kompetensi/profesi yang berhasil
diperoleh dosen yang bersangkutan yang relevan
Kepemilikan
sertifikasi dengan bidangnya
kompetensi/profesi (Dosen)
a. Lebih dari 1 skore
4
b. 1
2

c. Tidak ada

3

Tingkat
pengembangan diri

0

Hasil Penilaian dikalikan 25
Jumlah
partisipasi
dalam
kegiatan
pelatihan/workshop/Seminar/dll yang diikuti oleh
dosen yang bersangkutan yang relevan dengan
bidangnya
a. Lebih dari 3
skore
4
aktivitas
b. 3
3
c. 2
2
d. 1
1
e. Tidak pernah
0
Hasil Penilaian dikalikan 25

V. Katagori : Tata Pamong/Penunjang

NO

1

2

3

4

5

6

7

Key Performance Indicator

Keterangan

Partisipasi aktif dalam kepanitiaan baik di tingkat
Fakultas maupun universitas
Kepanitiaan di Perguruan Tinggi
a. Ya
skore
100
b. Tidak
0
Tingkat Partisipasi dalam kegiatan rapat yang
diselenggarakan Fakuktas atau program studi
a. > 80 %
skore
100
b. > 60% - 80%
75
Rapat Institusi
c.
50% - < 60%
50
d. < 50%
0
Partisipasi dalam kepanitiaan pada hubungan anatar
Kepanitian
Ekternal/Mewakili
lembaga mewakili perguruan tinggi
lembaga dalam panitia antar
a. Ya
skore
100
lembaga
b. Tidak
0
Partisipasi dalam kegiatan pertemuan ilmiah anatar
Partisipasi dalam pertemuan lembaga yang relevan dengan pendidikan
forum ilmiah
a. Ya
skore
100
b. Tidak
0
Penghargaan yang diperoleh baik pada level,
propinsi, nasional maupun internasional
Penghargaan/Tanda Jasa
a. Ya
skore
100
b. Tidak
0
Menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi
Anggota Organisasi Profesi
a. Ya
skore
100
b. Tidak
0
Mempunyai prestasi di bidang oleh raga dan seni
yang ditunjukkan dengan piagam penghargaan, baik
Prestasi di bidang olah raga dan
level nasional maupun internasional
seni
a. Ya
skore
100
b. Tidak
0

VI. Katagori : Budaya Akademik Moral, Mental dan Intelektual.

NO

1

Key Performance
Indicator(KPI)
Partisipasi Kegiatan
Keagamaan di Kampus

Keterangan
Persentase Kehadiran terhadap seluruh kegiatan
terjadual

Dokumen Instrumen GKMI Fakultas Ekonomi UBB

Kuesioner Evaluasi
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP
KINERJA PROSES PEMBELAJARAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI
(Survei terhadap Mahasiswa)

Diselenggarakan oleh:

TIM GKMI FAKULTAS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2018

DAFTAR PERTANYAAN

I. IDENTITAS RESPONDEN (boleh tidak diisi)
(1) Nama Mhs/i :
......................................................................................................................
(2) NIM
:
......................................................................................................................
(3) Prodi
:
.......................................................................................................................
II. IDENTITAS MATA KULIAH (Wajib diisi)
(1) Nama Mata Kuliah
:
..................................................................................................
(2) Nama Dosen Pengampu
:
...................................................................................................
III. BENTUK KEGIATAN
(1) Kuliah
(2) Asistensi
(3) Lainnya
...................................
berilah tanda  pada jawaban Saudara
IV. EVALUASI PENGAJARAN
A. Kehadiran
(1) Kesesuai jadual mengajar dengan jadual yang telah ditetapkan
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(2) Dosen pengampu masuk kelas untuk memulai perkuliahan dan mengakhiri
perkuliahan tepat pada waktunya ?
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
B. Pembelajaran
(1) GBPP, SAP, dan Materi Pengajaran (modul) telah disiapkan oleh dosen pengampu
mata kuliah ini dengan baik ?
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(2) Penjelasan SAP dan Kontrak Kuliah telah disampaikan oleh dosen pengampu pada
pertemuan kuliah pertama ?
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(3) Bagaimanakah cara penyajian materi pengajaran oleh dosen pengampu ?
□ Sangat Baik

□ Baik
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(4) Bagaimanakah penguasaan materi ajar oleh dosen pengampu yang bersangkutan ?
□ Sangat Baik
□ Baik
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(5) Bagaimanakah cara dosen pengampu menjelaskan mata ajar ?
□ Sangat Baik
□ Baik
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(6) Penyampaian materi oleh dosen menarik minat untuk belajar
□ Sangat Menarik
□ Menarik
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(7) Penyampaian materi oleh dosen cukup jelas dan mudah dipahami
□ Sangat Jelas
□ Jelas
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(8) Dosen pengampu memberikan waktu untuk bertanya kepada para mahasiswa ?
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(9) Dosen pengampu memberikan kesempatan pada sebagian sesi perkuliahan agar
para mahasiswa membentuk kelompok diskusi berkenaan dengan tema atau isu-isu
aktual materi perkulihan ?
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(10)
Dosen pengampu memberikan tugas rumah untuk mata kuliah ini secara
proporsional dan mampu menunjang kelancaran proses pengajaran di kelas ?
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju

(11)
Dosen pengampu memeriksa secara teratur berbagai tugas rumah atau
evaluasi kelas yang dilakukan, secara periodik atau berkala dan menyampaikan
hasilnya pada mahasiswa ?
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(12)
Dosen pengampu tanggap dan respon terhadap pertanyaan, aspirasi, dan
keluhan mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(13)
Contoh atau kasus yang diberikan relevan dengan materi kuliah
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(14)
Motivasi dan relatioship Dosen dengan mahasiswa mendukung gairah belajar
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(15)
Materi ujian sesuai dengan materi yang diberikan dalam proses perkuliahan
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(16)
Dosen memanfaatkan teknologi informasi
pembelajaran dan interaksi dengan mahasiswa
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju

untuk

mendukung

proses

C. Penilian Umum
(17)
Bagimana tanggapan saudara terhadap dosen secara keseluruhan
□ Sangat baik
□ Baik
□ Ragu-ragu
□ Tidak Baik
□ Sangat tidak baik

D. TANGGAPAN TERBUKA (Tulislah saran, penilaian, ataupun kritik saudara
terhadap keseluruhan kinerja dosen pengampu mata kuliah ini)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...........................................................................

Kuesioner Evaluasi
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP
KINERJA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
(Survei terhadap Mahasiswa)

TIM GKMI FAKULTAS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2018

DAFTAR PERTANYAAN

I. IDENTITAS RESPONDEN (boleh tidak diisi)
(1) Nama Mhs/i :
......................................................................................................................
(2) NIM
:
......................................................................................................................
(3) Prodi
:
.......................................................................................................................
II. IDENTITAS TUGAS AKHIR (Wajib diisi)
(1) Judul
:
..................................................................................................
(2) Nama Dosen Pembimbing :
...................................................................................................
berilah tanda  pada jawaban Saudara
III. EVALUASI PEMBIMBINGAN
A. Waktu
(1) Dosen Pembimbing komitmen terhadap waktu bimbingan yang disepakati
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(2) Dosen Pembimbing meluangkan waktu yang cukup untuk memberikan bimbingan
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(3) Dosen Pembimbing menyelesaikan bimbingan tepat dengan periode waktu yang
disediakan
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
B. Proses Bimbingan
(1) Dosen mempersiapkan bimbingan dengan baik
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(2) Dosen Pembimbing menguasai materi Tugas Akhir yang dibimbing
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
(3) Dosen Pembimbing menguasai Metodologi Penelitian Untuk Tugas Akhir
□ Sangat Baik

□ Baik
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(4) Dosen Pembingan menguasai format penulisan Tugas Akhir
□ Sangat Baik
□ Baik
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(5) Dosen Pembimbing memberikan bimbingan dengan jelas dan mudah dipahami
□ Sangat Baik
□ Baik
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(6) Dosen pembimbing memberikan solusi terhadap permasalahan bimbingan
□ Sangat Baik
□ Baik
□ Biasa saja
□ Kurang
□ Sangat Kurang
(7) Motivasi dan relatioship Dosen dengan mahasiswa mendukung gairah dalam proses
bimbingan
□ Sangat setuju
□ Setuju
□ Ragu-ragu
□ Tidak setuju
□ Sangat tidak setuju
C. Penilian Umum
(8) Bagaimana tanggapan saudara terhadap proses pembimbingan dosen secara
keseluruhan
□ Sangat baik
□ Baik
□ Ragu-ragu
□ Tidak Baik
□ Sangat tidak baik
a. Berapa lama saudara menyelesaian Tugas Akhir ............ bulan
b. Kendala apa yang saudara hadapi dalam penyusunan Tugas Akhir
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............. .................................
c. TANGGAPAN TERBUKA (Tulislah saran, penilaian, ataupun kritik saudara
terhadap keseluruhan kinerja dosen pembimbing)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...........................................................................

